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Promotiongalan fick fantastiska omdömet

5,3 av 6

4 av 6 i betyg

Besökarna gav mässan		

”

Promotionmässan är en självklar plats för alla som
arbetar med profil- och promotionprodukter. Mässan
har under sin tid på Kistamässan utvecklats till en
branschträff som håller hög kvalitet, har stadiga
besökssiffror samt aktuella föreläsare som inspirerar
och ger kunskap. Och lägger man till Promotiongalan,
som sannerligen blev en omedelbar succé, är helhetsupplevelsen fulländad. Det är här man minglar och
gör affärer, säger Torsten Jansson.

NORDENS LEDANDE MÄSSA FÖR
PROMOTIONBRANSCHEN
Sedan augusti 2013 har Promotionmässan arrangerats
på Kistamässan i Stockholm och har stadigt lockat runt
2 200 kvalificerade besökare. Här samlas Nordens ledande
återförsäljare och leverantörer inom profil- och promotionprodukter under tre dagar för att träffa branschkollegor
och göra affärer. På köpet erbjuds föreläsningar inom
försäljning, marknadsföring, ledarskap och aktuella branschrelaterade ämnen och andra spännande inspirationsytor.

Galasuccé med guldkant

Nyhet för nya utställare och start-ups
För att göra det enklare för nya företag i branschen att delta
på Promotionmässan har vi tagit fram en yta i hallen som vi
kallar för New Brand Square. Det blir ett torg som ger möjlighet för många nya spännande företag och produkter att möta
branschen. Kontakta oss så berättar vi mer.

61 %
28 %

procent av besökarna kommer från Stockholm
av besökarna kommer från södra Sverige

I genomsnitt stannar besökaren kvar en hel arbetsdag på mässan.

Promotiongalan blev en omedelbar succé. Under mässans
öppningskväll fylldes anrika Nalen i Stockholm med närmare
500 förväntansfulla gäster från hela landet för att delta på galamiddagen, prisutdelningen och efterfesten. Kvällen gästades av
inga mindre än discostjärnorna Alcazar. Och årets priser gick till:
”Årets Monter” Magasin friend of brands
”Årets Återförsäljare” Prevox AB Jönköping
”Årets Leverantör” AD Company
”Årets Miljökämpe” Torsten Jansson, Cottover/New Wave
”Årets Produktinnovation” Squid Mini Powerbank, Toppoint
Promotiongalan kommer naturligtvis att arrangeras igen 2017.
Håll utkik på webben och Facebook-sidan för utannonsering
av tid och plats.

83 %

av besökarna är
beslutsfattare eller
har delansvar

72 %

83 %

av utställarna
av besökarna planerar tyckte att resultatet
efter förra mässan
att besöka mässan
blev mycket bra eller
igen
tillfredställande

2017
Datum
17-19 januari 2017

Plats
Kistamässan, Stockholm

Pris

Grundavgift: 4 950 kr
Kvadratmeterpris: 1 300 kr
New Brand Square – för start-ups
Monterhyra: 12 500 kr
Följande ingår:
• 4 kvm
• Anmälningsavgift
• El 10 A
• 2 spotlights
• Svart montermatta
• Ståbord/ barstol
Alla priser är exklusive moms.

Hotellerbjudande
Connect Hotel Kista är ett modernt och väl beläget hotell
i hjärtat av Kista med 112 rum i olika storleker. Promotionmässans utställare och besökare erbjuds 15 % rabatt vid
bokning. Boka via reservation@connecthotels.se och ange
bokningskod Kistamässan.
Scandic Victoria Tower är ett spektakulärt hotell med en
skybar med utsikt över Stockholm. Hotellet har 299 rum
och ligger i direkt anslutning till Kistamässan. Boka via
www.scandichotels.com eller 08-517 533 00 och ange
bokningskod BPRO150117 för bästa erbjudande.

Hitta hit
Det är lätt att hitta till Kistamässan. Vi finns i direkt anslutning till E4,
pendeltåg och tunnelbana. Närheten till Arlanda och Bromma flygplats
skapar gynnsamma förutsättningar även för långväga och internationella
gäster.
9 km från Bromma flygplats.
31 km från Arlanda flygplats.
12 minuter med pendeltåg från Stockholms Central till Helenelund.
24 minuter med pendeltåg från Arlanda till Helenelund.
17 minuter med tunnelbana från T-Centralen till Kista.
Gå in på vår hemsida för vägbeskrivning.

Vill du boka monter, kontakta
Annika Karlsson, Sales Executive
08-506 650 53
annika.karlsson@easyfairs.com

Vill du veta mer, kontakta:
Sofie Täppmark, Projektledare
08-506 650 21
sofie.tappmark@easyfairs.com
Maria Wiig, Projektkoordinator
08-506 650 42
maria.wiig@easyfairs.com

I samarbete med

Om arrangören

Easyfairs är en del av Artexis Easyfairs Group, ett av Europas ledande
mässbolag, som arrangerar 125 arrangemang i 18 länder och driver
8 anläggningar i Benelux-länderna och i Norden (Kistamässan och
Malmömässan). Under räkenskapsåret 2015–2016 sysselsätter
koncernen över 435 människor och beräknas omsätta över 115
miljoner euro. Visit the future är vår mission. Läs mer på
www.easyfairs.com och www.artexiseasyfairs.com

Följ oss på
facebook.com/
promotionmassan

