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BostadsrättsMässan

Sveriges största mötesplats för
bostadsrättsföreningar & samfälligheter
– allt under samma tak!

Stockholm med omnejd är en av de fem snabbast
växande regionerna i Europa. År 2020 beräknas
Stockholm ha en miljon invånare. Här finns plats
för investeringar med ca 11 200 aktiva bostadsrättsföreningar, ca 525 500 bostadsrätter och över
5 000 samfälligheter.
Välkommen som utställare på BostadsrättsMässan
Stockholm!

www.bostadsrattsmassan.se
Medarrangörer:

BostadsrättsMässan
samlar hela branschen
under samma tak

”

Helhetsintrycket av årets
BostadsrätttsMässa är att
det finns ett stort utbud
med många bra utställare
med hög kvalitet

Bostadsrättsmässan är Sveriges största mötesplats för bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Hit kommer besökare för att ta del av de senaste nyheterna och produkterna,
träffa leverantörer och få kunskap. Större delen av besökarna planerar sitt mässbesök före
mässan, genom att gå igenom utställarkatalogen online. Med sig har de en lista på utställare
de vill träffa och göra affärer med. Bostadsrättsmässan har på ett unikt sätt lyckats samla
hela branschen under ett tak och ånga bostadsrättsföreningar planerar för stora investeringar. Så vill ni nå en köpstark målgrupp är Bostadsrättsmässan ett utmärkt tillfälle.
Utöver utställningen erbjuder mässan aktuella öppna kostnadsfria föreläsningar, som
inspirerar, ger kunskap och nya insikter. I år är det tre scener med olika inriktningar. På
Kunskapsscenen är det fokus bland annat på energi, juridik, och underhåll. På Inspirationsscenen får leverantörerna ta plats och berätta om sina produkter och tjänster och i
Kreativa hörnan ges handfasta råd och tips inom tapetsering, belysning, inredning, gårdsdesign med mera.

Thomas E Andersson
och Magnus Skoglund,
Styrelseledamot Brf
Hästhagen i Södertälje

Ett brett utbud av utställare och redan har vi hittat
leverantörer av inglasning,
eluttag för elbilar, entrémattor och torktumlare
för tvättstuga och vi har
inte ens gått igenom hela
mässhallen. BostadsrättsMässan är både spännande och givande för oss!

Därför ska du medverka
Efter en genomförd mässa görs en omfattande besökarundersökning. Den visar bland
annat att huvudanledningen till att man besöker en mässa är för att begära offert och jämföra nya produkter från tänkbara leverantörer. Under två intensiva dagar samlar mässan
representanter för olika bostadsrättsföreningar – boende och styrelser – som vill samla på
sig kunskap och information. Förutsättningar finns för stora och framgångsrika affärer!

Bo Gustavsson, Styrelseledarmot Brf Sjöpärlan
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Direktkontakt med köpstarka beslutsfattare
På BostadsrättsMässan kommer du som utställare i direktkontakt med rätt personer. På
den senaste mässan i Stockholm var hela 72 procent av besökarna styrelseledamöter,
förvaltare eller inköpare. En investeringsstark målgrupp som är svår att nå – men hos
oss får du möjlighet att träffa dem.

”

Första gången jag är på
BostadsrättsMässan och
allt finns representerat
här. Jag letade specifikt
efter en dörrleverantör
och det har vi hittat. Jag
tycker att det är en trevlig
mässa och är greppbar,
dvs det är lätt att få en
bra översikt, lätt att hitta
vilket är viktigt. Det är
ingenting jag saknar utan
allt går att hitta.”

Våra besökare förväntar sig att finna allt från balkonginglasning till försäkringstjänster.
Kom ihåg att även den enskilde bostadsrättshavaren och blivande bostadsrättsköparen
påverkar styrelseinitiativ och beslut, och de kan dessutom ingå i styrelsen efter nyval.

Så många föreningar och samfälligheter finns det i Sverige
I Sverige finns 30 243 stycken registrerade bostadsrättsföreningar. Av dessa är 24 810
aktiva, det vill säga föreningar som äger och förvaltar en eller flera fastigheter. Bland registrerade föreningar återfinns även föreningar som genom ombildning hoppas få köpa
sin fastighet samt nyproduktion.
Stockholms län tillsammans med länen Uppsala, Västmanland och Södermanland har
11 242 aktiva bostadsrättsföreningar och 525 521 bostadsrätter. Detta motsvarar nästan
hälften av antalet aktiva föreningar i hela Sverige. I Stockholm finns det över 5 000 samfälligheter.
Medarrangörerna till BostadsrättsMässan – HSB, Riksbyggen och SBC – representerar
en mycket stor andel av Sveriges alla bostadsrättsföreningar.

Kenneth Magnusson,
Styrelseledarmot
Brf Varpan i Falun

Större än vi trodde och
fler utställare. Vi hittade
det vi letade efter!

Siffror från BostadsrättsMässan i Stockholm 2015
72% av besökarna var antingen styrelseledamöter, förvaltare eller inköpare.
87% av besökarna hade en ansvarig, delansvarig eller rådgivande roll när
det gäller inköp.
av besökarna begärde offert under mässan.
kommer föreslå köp eller köpa produkter på mässan.
av besökarna kommer definitivt eller troligtvis att besöka mässan igen.
av besökarna kommer till mässan för att hitta nya tänkbara
produkter/leverantörer.
59% av besökarna kommer till mässan för att få ny kunskap genom att
träffa utställare.

28%
62%
82%
53%

Jan ”Putte” Minholm
och Thomas Säwensten,
styrelseledarmot
Brf Lampetten

”

Jag är positivt överraskad. Mycket folk och de
var verkligen intresserade
av oss och vår verksamhet. Vi har både hjälpt
våra medlemsföretag och
knutit nya kontakter.

Britta Permats,
Managing Director,
Svensk Ventilation

Produkter och tjänster som passar på mässan
Nyproduktion

Utemiljö

Utbud av nybyggproduktion av lägenheter

Uteplatser, utemöbler, lekredskap,
maskiner, verktyg, växter

Tak och fasad
Takrenovering, fasadrenovering,
fönsterrenovering, balkonger & inglasning

Inredning & design
Möbler, tapeter, textilier, färg, förvaring,
golv, belysning

Säkerhet

Boendemiljö
Miljöbyggande, stambyten, ventilation,
sanering, sopsortering, förvaring

Ljud, bild och kabelnät
Internetleverantörer, kabel-TV,
paraboler, programbolag, betalkanaler

Larm, lås, dörrar, brandredskap,
försäkringar, inbrottsskydd

Hantverkare, arkitekter

Bad och kök

Fastighetsförvaltning

Kök- och badrumsinredningar, vitvaror,
hushållsapparater

Köpa, sälja bostadsrätter
Finansbolag, mäklare, banker, värderingsbolag, försäkringsbolag

Energisparande
Alternativa energikällor, energisparlösningar

Jag har varit med på
BostadsrättsMässan flera
gånger och tycker den är
bra och konkret. Jag är på
jakt efter företag inom bla
fasad, ekonomisk förvaltning, tilläggsisolering,
solceller, bergvärme och
gårdsskötsel. Här finns
allt, på Hem & Villamässan finns ingenting för
Bostadsrätter.

Nya trender, tjänster och homestyling

Tekniska, ekonomiska och juridiska
tjänster

Måleritjänster
Trapphus, entréer

Tvättstugor
Tvättstugeutrustning

Teknikkonsulter

Cathrine Caldefors,
ledamot, brf Kantdiket
Enskede

Planera redan nu – boka din plats på
BostadsrättsMässan 2017
Vill du säkra den bästa monterplatsen? Redan nu är det hög tid
att planera för BostadsrättsMässan 2017. Ju tidigare du hör av
dig till oss, desto större möjlighet har vi att erbjuda en monterplats som uppfyller alla dina behov. Förra mässan i Stockholm
var helt slutsåld med över 200 utställare – den största upplagan
någonsin sett till antal utställare. Var därför ute i god tid.

Boka
r
din monte
!
redan idag

Kontakta oss
Är du intresserad av en monter eller vill ha mer information om mässan?
Kontakta Ronny Lundin, säljansvarig, 08-506 650 59 alt. ronny.lundin@easyfairs.com
så återkommer vi med ett platsförslag.

”

Bostadsrättsmässan är en
lagom stor mässa. Vi är
väldigt nöjda med Kistamässans bemötande och
vi ska vara med igen! Vi
är mycket nöjda med vårt
deltagande.

Det är både enkelt och bekvämt att ställa ut på Kistamässan i Stockholm.
Komplett sortiment för inredning och utrustning hittar du i Workmans servicekatalog
på www.kistamassan.se/For-utstallare/Monterservice

Sponsringsmöjligheter
Vill du exponera, bygga eller stärka ditt varumärke under mässdagarna? Möjligheter att
synas är i det närmaste oändliga och som några exempel kan nämnas guldsponsor,
silversponsor, talarplats på någon av våra scener, stå som arrangör av vår vip-lunch,
värd för dagen etc. För att få mer information och se vilka möjligheter som passar just
er, kontakta Ronny Lundin på 08-506 650 59 eller ronny.lundin@easyfairs.com

Fakta om BostadsrättsMässan i Stockholm 2017

Katarina Björkman,
Värmerådgivare och
projektledare, Fortum

BostadsrättsMässan arrangeras av Artexis tillsammans med HSB Stockholm,
Riksbyggen och SBC Sveriges BostadsrättsCentrum.
Plats: Kistamässan i Stockholm.
Datum: 17-18 november 2017.
Monterpris: 2 190 kronor/kvm + 4 450 kronor (inkl. monteravskiljande vägg).
För våra exklusiva prime locations är kostnaden 4 000 kr.
OBS! Dessa finns i en mycket begränsad upplaga.
Platsbokning: Ronny Lundin, tel. 08-506 650 59, ronny.lundin@easyfairs.com
BostadsrättsMässan i Sverige AB, Box 1128, 164 22 Kista.

Det här är ett ställe som vi
måste vara med på, det är
största tillfället där vi kan
träffa så många kunder på
en och samma gång. Vi
har helt enkelt inte råd att
inte vara med!

Roger Björkman,
Account Manager,
Bredbandsbolaget

Arrangör:
Medarrangörer:

