
Över 100 
utställare 
som visar allt inom inom event, 

konferens och eventteknik. 

För komplett utställarlista se 
www.motenevents.se

Möten & Events är Nordens ledande 
mötesplats för alla som arrangerar, 
planerar och utvecklar möten, 
konferenser och event. Mässan har 
förnyats och uppdaterats med en hel 
rad av upplevelser, nyheter och utökade 
fokusområden, bland annat med ledande 
leverantörer inom Event Production. 
Vi matchar människor och företag för 
att skapa hållbara, nytänkande och 
affärsdrivande möten och events som 
genererar resultat – förbered dig på en 
inspirationsboost som varar hela året. 

Mässan erbjuder en ökad variation 
av utställare, alltifrån eventteknik, 
affärsdrivande miljöer, kursgårdar, stora 
hotellkedjor, multiarenor till landets 
största mässanläggningar. Här har du 
möjlighet att hitta just den mötesplats 
och de kringtjänster – teknik, anläggning, 
catering, möbler etc som passar just 
dig – oavsett om det gäller en mindre 
konferens eller ett megaevent.

Här börjar resan till din nästa succé 

- Varmt välkommen!

Överraska med innovativa möten

Inspiration i världsklass
Några av Sveriges mest framgångsrika talare motiverar och 
inspirerar dig! Här får du ta del av en stor portion energi och 
nya idéer, men du får även ett smakprov inför bokningar till ditt 
företags kommande konferenser och möten.

När du registrerat dig till mässan går du gratis på alla 
seminarier.

Hela seminarieprogrammet hittar du på 
motenevents.se

Aktiviteter för nätverkande, inspiration och nya möjligheter!

Forma ditt genom tiderna mest
lyckade företagsevent!

Kom till mässan för att:
• Träffa utställare som uppdaterar 

dig om de senaste trenderna

• Upptäck och upplev nya 
möjligheter inför dina framtida 
evenemang

• Ta del av exklusiva erbjudanden 
och mässpriser

• Inspireras av högaktuella och 
intressanta talare

• Utvidga ditt nätverk och mingla 
med branschkollegor

HÅLLBARHET
Idag är det en ren hygienfaktor att säkerställa att alla event och 
marknadsföringsaktiviteter går i hållbarhetens tecken. Det är också en oerhört viktig 
affärsstrategi för oss alla då hållbarhet kravställs både internt och från kund. Det finns 
en utmaning i att leverera hållbart hela vägen – vilka alternativ ska man satsa på för 
att nå bäst resultat? På mässan arrangeras ett antal föredrag och paneldebatter som 
ger konkreta tips och möjliggör ett hållbart möte eller event.

EVENT PRODUCTION
Besök vårt nya mässområde Event Production som utvecklas tillsammans med ledande 
leverantörer av digitala och tekniska lösningar för eventindustrin. Med helt ny teknik som 
hologram, AI och nu riktigt verklighetstrogna VR-upplevelser finns det helt nya möjligheter. 
På mässan visas lösningar som redan finns, lösningar som ligger i framkant och som 
ännu inte finns ute på marknaden. Här hittar du tips och idéer för att uppnå framtidens 
upplevelsehöjd och wow-effekter.

MARKNADSFÖRINGSFOKUS
På mässan arrangeras flertalet aktiviteter med fokus 
på marknadsföring och kommunikation. Här finns 
kostnadsfria frukostmöten med Marknadscheferna 
och Wednesday Relations, samt gratisseminarier med 
flertalet talare som belyser framtidens marknadsföring. 
Ett unikt tillfälle att utveckla sina kunskaper i den nya 
tidens möjligheter. 

Gäller för 4 personer – Ta med dina kollegor! – Värde 300:-/person

FRIBILJETT Spara tid & pengar – undvik köer 
Skriv ut era kostnadsfria entrékort
www.motenevents.se

Stockholm, Kistamässan 19 – 20 februari 2020

DATUM & TID
Onsdag 19 februari 2020 09.00-17.00
Torsdag 20 februari 2020 09.00-16.00
Observera: Frukostseminarierna startar 07.30

PLATS
Kistamässan, Stockholm
För vägbeskrivning, besök
www.motenevents.se

Mässan är en ren fackmässa och endast öppen för representanter från näringsliv och offentlig 
sektor. Åldersgräns 18 år. Legitimation kan krävas i entrén tillsammans med visitkort som kan styrka 
anställning. Vi kan tyvärr inte ta emot studerande.

Hela hallen är fylld med ledande leverantörer 

NYTT 
MÄSS-OMRÅDE

Navid Modiri

Frida Boisen Olof Röhlander Marika Karlsson

Annika R Malmberg Per Schlingmann

Morgan Alling

Hampus Hedström

Lyssna till Hampus Hedström som 
har 265.000 prenumeranter i sin 
Youtube-kanal. 

PARTNERS:

MÖTESBAREN
flyttar in
Den 19:e februari flyttar populära 
Mötesbaren in på mässgolvet. Här samlas 
mötesproffs för att mingla och byta 
erfarenheter. Mötesbaren arrangeras av 
Eventeffect med målsättningen att flera gånger per 
år skapa ett skönt vardagsrum för de som jobbar 
med och brinner för möjligheterna med möten.

Platserna är begränsade i antal och försvinner 
fort! Registrera dig på motenevents.se 

+30 FÖRE-LÄSNINGAR HELT KOSTNADS-FRITT

ARRANGÖR

eventeffect.se
Nyheter för dig som jobbar med event

eventeffect.se
Nyheter för dig som jobbar med event

Stockholm, Kistamässan 19 – 20 februari 2020

NORDENS MEST AFFÄRSDRIVNA MÖTES- & EVENTMÄSSA FÖR DIG SOM 
BOKAR OCH ARRANGERAR MÖTEN, EVENT & AFFÄRSRESOR

Skriv ut ditt kostnadsfria 

ENTRÉKORT
redan idag! Klicka HÄR >>

www.motenevents.se

ARRANGÖR

Lottie Knutson

Thomas Bodström

med NYTT mässområde Event Production

FÖRELÄSER PÅ MÄSSAN

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA OSS PÅ 
MÖTEN & EVENTS 2020

https://registration.n200.com/survey/3dxpnaywzaeo8

