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Det finns många sköna anledningar
att ställa ut. Det här är några.
• Formex är den största och viktigaste
design- och inredningsmässan i Norden.
• Här träffar du över 18 000 köpstarka
besökare varje säsong.
• En oslagbar designarena för att visa upp
dina produktnyheter och senaste kollektionen.
• Möt en bred publik av inköpare, formgivare,
agenter, grossister och importörer.
• Träffa likasinnade från hela världen
som gillar design.
• Stort mediauppbåd med cirka 500
media-representanter.

Boka monter

Vi skapar ett lyckat besök för besökarna.
Vårt mål är att varenda en av våra besökare åker härifrån inspirerade. För att det
ska bli verklighet bjuder vi in branschens mest intressanta aktörer som utställare.
Våra besökare kan räkna med att få ta del av förstklassig design och aktiviteter
som får hjärtan slå extra slag.

Formex trender

Gästkreatörer

Formex Nova

Formex Formidable

Design Talents

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

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

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

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

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

En utställare förtjänar
att ha det bra.
Därför fixar vi för dig.
Som utställare är du jätteviktig för oss. Därför vill
vi så klart göra det så smidigt som möjligt för dig
att delta i Sveriges särklass viktigaste designmässa.
Det här fixar vi för dig, så du kan fixa med annat.
• Färdiga monterpaket för att möta just dina behov.
• Våra montrar är miljömärkta och hållbara.
• Vi marknadsför kontinuerligt eventet
för att locka hit besökare.
• Möjlighet till maximal exponering på digitala skyltar
på strategiska platser runt anläggningen.

Boka monter

Dags för siffrorna att tala
Vi pratar gärna om alla anledningar att ställa ut på Formex,
men nu låter vi siffrorna tala istället.
• 30 000 kvm med nylanseringar, inspirerande
utställningar och de senaste trenderna.

90%

• 18 000 besökare, varav 15% internationella
från 60 olika länder.
• Cirka 700 utställare.
• Runt 500 mediarepresentanter.

85%

av Formex besökare
gör inköp på mässan.

av de största
utställarna bokar sig
till nästa Formex
under pågående
mässa.

75%

av Formex utställarna
anser att mässan ger
förväntat resultat.

65%

av Formex besökare
är chefer, ägare
eller inköpare.

90%

av Formex besökare
har köpinflytande.

Röster från eventet

Haupt Lakrits – Christian Haupt

Skultuna – Viktor Blomqvist

Kid’s Concept – Amelie Råberg

”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 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.”

”Vi ställer ut på Formex för att vi vill
träffa och socialisera med våra kunder,
men även för att hitta nya kunder samt
nå nya marknader, eftersom att det är
en hel del internationella besökare
på Formex”

Syns du så finns du.

Dining

Foyer

Det finns många sätt att förstärka
din närvaro på mässan. Varför inte ta
chansen att visa upp dina produkter
på någon av våra scener eller arbeta
med crosspromotion för att höja ditt
deltagande ännu mer.
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Mediasatsning och PR
i samband med eventet.
Vi marknadsför mässan både i traditionell och
digital media för att skapa trafik till din monter.
Gör det du också – fler gör mer!

Kontakta oss

You know that
warm, fuzzy feeling
when you see beauty.

sales.formex@stockholmsmassan.se
+46 70 789 42 91
www.formex.se

#formex

