Be a part of
the leading Nordic
interior design arena
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Välkommen till Nordens största och viktigaste mötesplats för design och inredning!
Welcome to the Nordic region’s largest and most important meeting place for design and interiors!

Nordisk design i fokus
Nordic design in focus

Formex är den viktigaste och största mässan
i design- och inredningsbranschen i Norden,
grundad 1960. Mässan arrangeras två gånger om
året, i januari och augusti och är den självklara
mötesplatsen för alla med intresse för nordisk
design och inredning. Här möter besökaren
nyheter av allt från de största namnen till
morgondagens designstjärnor. Omkring 800
utställare presenterar varje mässa sina nya
kollektioner av produkter inom design och
inredning, presentartiklar, accessoarer och
mycket mer.

Formex is the most important and largest
trade fair in the design and interior decoration
industry in the Nordic countries, established
in 1960. The trade fair is held twice a year, in
January and August and is a key meeting place
for anyone interested in Nordic design and
interior decoration. At the fair visitors can see
the latest innovations from the biggest names as
well as from the design stars of tomorrow. Each
season, around 800 exhibitors present their new
collections of products in the areas of interior
design, gifts, accessories and much more.

På Formex samlas nordiska och internationella
varumärken, inköpare, media, formgivare,
agenter, grossister och importörer för att ta del
av säsongens nyheter, trender och inspiration.
Formex lockar varje säsong över 20,000
besökare och runt 500 media representanter till
en designarena utan motstycke i Norden.

At Formex Nordic and international brands,
buyers, media, designers, agents, wholesalers
and importers, gathers to take a look at the
season’s trends, and to gain inspiration. Each
season, Formex attracts more than 20.000
visitors and around 500 media representatives
to a design arena that is unprecedented in the
Nordic region.
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Produktområden
Product areas
Upptäck hela utbudet på vår fantastiska mässa! Formex är indelat i olika
områden, allt för att hjälpa besökare och utställare att hitta det de söker.
Discover all we have to offer at our incredible exhibition! Formex is divided into
different areas to help visitors and exhibitors find what they are looking for.

HALL A

HALL B

LIVING INTERIOR & TEXTILES
Det senaste inom inredning och
dekoration. Hitta inspiration och
kommande trender för hemmets
alla olika rum.
The latest in interior design and
decorating. Find inspiration and
up-and-coming trends for every
room in the home.

DESIGN
Produkter som utgår från
det stilbildande nordiska
formspråket. Samtida design av
både erkända och nya lovande
formgivare.
Products inspired by
trendsetting Nordic design.
Contemporary designs by both
well-known and promising new
artists.

LIVING ACCESSORIES
& FASHION
Accessoarer för kvinnor,
män och barn samt
kommande säsongs mode.
Skönhetsprodukter,
spaprodukter samt andra
detaljer för hemma-spa eller
badrum.
Accessories for women, men,
and children, as well as the
season’s latest fashions. Beauty
products, spa products, and
other finishing touches, perfect
for a home spa or bathroom.
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KITCHEN & TABLE
Hela sortimentet för både
vardag och fest. Från
köksredskap till produkter för
det dukade bordet. The entire
range for both weekdays and
parties. From kitchen appliances
to products for that perfectly set
table.
CRAFT
Upptäck den traditionella
nordiska hantverkskonsten när
den är som allra bäst. Brett

utbud med allt från stickat till
snidat.
Discover traditional Nordic
crafts at their artistic best. Wide
selection with everything from
knitting to carving.
FORMEX DESIGN TALENTS
Framtidens namn inom form
och design. Upptäck de främsta
och intressantaste nya, unga och
oetablerade talangerna.
The future of shape and design.
Discover the latest and most
creative, new, young, and fresh
talents.
NEXT STEP
Lovande och nyetablerade
designers eller företag. Upptäck
nya favoriter inom formgivning
och design.
Promising and newly established
designers or businesses.
Discover new favorites in design
and decoration.
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LIVING
ACCESSORIES
& FASHION
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DESIGN
CRAFT

NEXT
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FORMEX DESIGN TALENTS

TASTE

C

PAPER & PACKAGING

SCANDIC
TALK

KIDS & TOYS
MIXED INTERIOR

FLORAL & GARDEN

HALL C

TASTE
Stort urval av ätbara och
framför allt goda produkter som
gjorda för att ge bort.
Wide selection of edible and
delicious products perfect for
gifting.
MIXED INTERIOR
För hemmets alla vrår. Här
hittar du inredning med bredd
samt souvenirer, present- och
skämtartiklar.
For every nook and cranny
in the home. Here you’ll find
decorations that last, as well
as souvenirs, plus gift and joke
products.

FLORAL & GARDEN
För grönskande platser både ute
och inne. Allt man kan önska sig
för privata rum eller offentlig
inredning.
For green spaces both inside and
outside. Everything you could
ever want for a private room or
public space.

KIDS & TOYS
För barn i alla åldrar. Mjuka,
hårda, roliga och nytänkande
produkter för så väl barn som
deras föräldrar...
For children of all ages. Soft,
hard, fun, and innovative products, as much for kids as for
parents...

PAPER & PACKAGING
Allt inom papper och paketering
för såväl butiker och kontor som
för pyssel.
Everything in paper and packaging, for shops, offices, or even
just crafts.
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Därför väljer vi Formex
Why we choose Formex
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Van Deurs

Med sitt exklusiva märke van
Deurs förenar Susanne Beskow
konsthantverk och chict mode
i en kollektion med unika
accessoarer handgjorda av
återvunna textilier. På Formex
möter hon återförsäljare,
samarbetspartners och nya
kontakter.
”Det har varit väldigt bra för oss
att ställa ut på Formex och gett
oss nya jättefina butiker som
återförsäljare både i Sverige och
Norge”.

With her exclusive brand
van Deurs, Susanne Beskow
combines fine handcraft and
elegant fashion in a collection of
unique accessories, hand-made
from recycled textiles.
“It has been really good for us to
exhibit at Formex, and we have
connected with some beautiful
new retail shops in both Sweden
and Norway.

Georg Jensen

Det globala skandinaviska
design och lyxvarumärket Georg
Jensen har ställt ut på Formex
sedan 2014.
”Viktigast för oss med vår
medverkan på Formex är
synligheten. Mässan är ju en
viktig plattform för skandinavisk
design över huvud taget och
även om vi är ett väl etablerat
varumärke så är det viktigt
att nå ut till nya kunder och
återförsäljare och visa nya
trender och bredden i vår
kollektion” säger Jonas Berg,
Country Sales Manager för
Sverige och Norge.

Global Scandinavian design and
luxury brand Georg Jensen has
been exhibiting at Formex since
2014.
“The most important thing
for us in our participation at
Formex is the visibility. The
fair is an important platform
for Scandinavian design in
general and, although we are
a well-established brand, it is
also important to reach out to
new customers and resellers
and show new trends and the
breadth of our collection” says
Jonas Berg, Country Sales
Manager Sweden/Norway.

Lisa Bengtsson

Skultuna – Viktor Blomqvist

Lisa Bengtsson skapar
lekfulla mönster som väcker
uppmärksamhet. Idag säljs
hennes färgglada design runt om
i världen men det var först efter
Formex 2007 som karriären tog
fart.
”Det var jättespännande att
ställa ut på Formex första
gången, och det hjälpte mig
verkligen som ny oetablerad
designer”. Lisa har ställt ut flera
gånger på Formex och anser
att det är ett viktigt tillfälle att
knyta kontakter. Hennes tips till
andra utställare ”Tänk business,
det är så du lyckas!”

Lisa Bengtsson creates playful
patterns that make you stop and
look twice. Today, her colourful
designs are sold around the
world, but it was first after
Formex 2007 that her career
gained speed.
“It was very exciting to exhibit
my designs at Formex, and
it really helped me as a new
designer in this industry.
Lisa has exhibited at Formex
several times since then and
believes that Formex presents
an important opportunity to
network. Her advice to other
exhibitors: “Think business, and
you will succeed!”

”Formex är en bra mässa
för Skultuna då en stor
del av våra återförsäljare
inom Skandinavien besöker
mässan. De senaste åren har
även kvaliteten på de övriga
utställarna ökat vilket vi gillar.”

“Formex is a good trade fair for
Skultuna since a large number
of our Scandinavian retailers
attend the fair. In the past few
years the quality of the other
exhibitors has also improved,
which we like.”

”En stor del av årets försäljning
sker under Formex och det är
en viktig orderbas för oss att
kunna planera vår produktion.
Formex är också en bra plats att
nätverka med andra företagare
samt visa pressen våra nyheter.”

”We do a significant portion of
our annual sales at Formex, and
this creates an important order
base on which we are able to
plan our production. Formex
is also a great place to network
with order companies and
present our new products to the
media.”

”Det är ett utmärkt läge för
oss att presentera nya smaker,
förpackningar och idéer och
på detta få direkt feedback. Vi
lär oss genom att vara med på
Formex!”

”Formex presents us with
an excellent opportunity to
introduce new flavors, packaging
and ideas and receive immediate
feedback. We learn by attending
Formex!”

Växbo Lin – Hanna & Jacob Bruce

Haupt Lakrits – Christian Haupt
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Formex inspirerar och belönar
Formex inspires and rewards

Alltid på Formex
Always at Formex

Utöver alla fantastiska utställare bjuder Formex på
spännande föredrag, utställningar och designpriser.

Apart from all the amazing exhibitors, Formex offers
exciting lectures, exhibitions and design awards.

Formex trender
Formex tar fram och lanserar ett eget
trendprogram för den kommande säsongen, vilken
inkluderar färgkartor, material och livsstils
paletter. I en unik utställning visas trenderna upp i
en kreativ miljö för att inspirera besökarna.

Formex Trends
Formex creates and launches its own trend
program for the upcoming season, including color
schemes, materials and lifestyle aspects. A unique
exhibition will display the trends in a creative
enviroment to inspire the visitors.

Gästkreatörer
Varje mässa bjuder Formex in erkända designers
som skapar unika installationer med produkter
från Formex utställare.

Guest creators
Formex always invites well-respected designers to
create exhibitions using products from Formex’s
own exhibitors.

Formex Nova
I samband med Formex i augusti delas priset
Formex Nova ut till en ännu relativt oetablerad
formgivare i Norden.

Formex Nova
During Formex in August, the award Formex Nova
is given to a relatively unknown designer in the
Nordic region.

Formex Formidable
Priset Formex Formidable är ett årligt produktpris
som premierar och belönar intressant, kvalitativ
och tidstypisk design.

Formex Formidable
The Formex Formidable award is an annual
product prize that highlights innovative
contemporary design.

Design Talents
Avdelningen på mässan för unga ännu ej
etablerade formgivare som får chansen att
exponera sin kreativitet. Här håller producenter
utkik efter framtidens designstjärnor.

Design Talents
The trade fair’s section for young and, as yet, still
unestablished designers, who get the chance to
demonstrate their creativity. Manufactures are on
the lookout for the design stars of the future here.
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Formex i siffror
Formex in numbers
Fakta och statistik

Facts and statistics

• Area: 30.000m2 av nylanserade produkter,
inspirerande utställningar och de senaste
trenderna.

• Area: 30.000m2 filled with exciting products,
inspiring exhibitions and all the latest trends.

• Besökare: 20 000 varav 15 % internationella
från 60 olika länder.

• Visitors: 20 000 of which 15% international
traveling from 60 different countries.
• Exhibitors: ca 800

• Utställare: ca 800
• Media representatives: ca 500
• Media representanter: ca 500

90%

av Forme
x besökar
e
har köpin
flytande.
of Formex
visitors
influence
purchase
s.

10

85%

av Formex besökare gör
inköp på mässan.
of Formex visitors make
purchases at the fair.

65% 75%

av Formex besökare är chefer,
ägare eller inköpare.
of Formex visitors are CEO:s,
store owners or buyers.

90%

av de största utställarna bokar
sig till nästa Formex under
pågående mässa.
of the largest exhibitors book
their stand to the next
Formex during the fair.

av Formex utställare anser att
mässan ger förväntat resultat.
of Formex exhibitors consider
the trade fair to meet their
expectations.
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Kontakta oss
Contact us
sales.formex@stockholmsmassan.se
+46 8 749 41 00

Representatives and agents for foreign countries
Denmark
Jonny Sjöberg & Marianne Sjöberg
stockholmsmassan@mail.dk
+45 26 15 91 98

Great Britain, Ireland
Ann-Katrin Berggren/AKB Design
ankanberggren@aol.com
+44 20 7886 3121

Iceland
Daniel Byström
daniel@designnation.se
+46 739 13 38 95

Spain, Portugal, France, Belgium,
Netherlands, Luxembourg
Eduardo Teixeira-Alves
eduardo.teixeira@prored.es
+34 6514 152 84

Germany, Switzerland & Austria
Annelie Bäck-Heuser
baeck-partner@t-online.de
+49 202 283 81 26

www.formex.se
Formex.se
/formex
#formex
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