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BraMässor introducerar nytt affärsforum för inredning, utrustning och tjänster 

för hotell och konferensanläggningar 

 

LOUNGE Event blir en mötesplats med affärsfokus för beslutsfattare på hotell, konferens-

anläggningar och restauranger samt leverantörer av produkter och tjänster till dessa. 

Evenemanget arrangeras för första gången den 11-12 januari 2017 på Stockholm Waterfront 

Congress Centre. 

 

Massor av utställare kommer att finna på plats för att träffa besökarna och på öppna scener 

presenteras aktuella trender, ny teknik, nya distributionskanaler, det senaste inom säkerhet 

och mycket mer som kommer att attrahera branschen. 

 

LOUNGE Event kommer att tillgodose ett uttalat behov i branschen genom att fokusera på 

inredning, teknik och tjänster, snarare än mat och dryck, vilket det redan finns ett stort antal 

mässor och event för. 

 

- Ett event som detta saknas verkligen för oss som driver hotell och konferensanläggningar, säger 

Sunniva Fallan Röd som är vd på Yasuragi och medlem i Lounge Events advisory group. - Vi 

behöver följa med i trender och teknik för att vara konkurrenskraftiga. Jag ser fram mot 

premiären och att vara med och sätta ihop ett intressant seminarieprogram för mina kollegor. 

 

- Det blir spännande att se detta nya event utvecklas i våra lokaler, säger Sam Holmberg som är 

VD på Stockholm Waterfront och också han medlem i advisory group för Lounge. - Idén med 

att fokusera på det som inte är mat och dryck som alltid annars är i fokus är mycket intressant. 

 

LOUNGE Event blir en årlig mötesplats och inom kort kommer bokningen för leverantörer som 

vill vara med på premiären att öppnas. 

 

www.lounge-event.se  

 

För mer information kontakta Bo Magnusson på BraMässor på telefon 0703-323390 eller epost 

bo.magnusson@bramassor.se 

 

BraMässor är ett oberoende mäss- och eventbolag som producerar branschanpassade event på 

de platser och i de lokaler som passar för just den branschens event eller mässa. Se mer på 

www.bramassor.se.   

 

 


