En mässa som är rätt för business

nu öppnar vi upp för nya områden
PRESENTER FÖR DAGENS LIVSSTILSKONSUMENTER
Formex är den ledande mässan i Norden för present och design. Den senaste tiden har vi fått
ett ökat intresse för presenter inom nya segment och branscher. Livsstilsbutikerna breddar sitt sortiment.
Inför Formex i januari 2019 öppnar vi därför upp två nya områden som täcker in dessa önskemål;
”Smart Gifts” och ”Designer Pet”.

DESIGNER PET
Skandinavisk design och stilfulla accessoarer till din hund och katt.
Designade produkter du behöver till våra fyrbenta vänner.
Läs mer på nästa sida.

Ställ ut
på ditt sätt
Vi kan erbjuda vanlig monteryta eller att du deltar på vårt ”Pop up torg” där du väljer hur stor exponering du vill ha – allt från en kvadratmeters podie till 15 kvadrat golvyta som du sätter upp på ditt sätt.
SMALL PODIUM OCH EL 4 000 KR
MEDIUM 8 KVM PODIUM, BAKVÄGG OCH EL 8 000 KR
LARGE 12 KVM BAKVÄGG OCH EL 12 000 KR
Kontakta våra säljare, sales.formex@stockholmsmassan.se
eller 08-749 41 00 så hjälper de dig.

PÅ FORMEX MÖTER DU:
ca 20 000 besökare
10 000 unika företag
16% av besökarna är internationella
92% av besökarna kommer att rekommendera
mässan till andra
66% av besökarna är VD, ägare eller inköpare
över 80% har en avgörande roll för köp
44% av besökarna har köpt från en leverantör
som de inte gjort om de inte varit på mässan
48% av utställarna har sålt till en butik som de
inte sålt till om de inte varit på mässan

Formex startade 1960 och anordnas två gånger per år, vecka 3 i januari och vecka 34 i augusti. Formex har ca 800 utställare per
mässa med produkter inom inredning, design, presenter, delikatesser, barnprodukter, mode och accessoarer. Här samlas nationella
och internationella inköpare, agenter, grossister, importörer, formgivare, producenter och media från hela inrednings- och presentbranschen. Till Formex kommer runt 20 000 besökare och 500 medierepresentanter varje gång och förutom möjligheten att göra
affärer, mötas och se nyheter, bjuder mässan på trender, inspiration och kunskap i form av utställningar och föredrag.

www.formex.se

