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Stadionmässan - Malmö

Inte bara yta!

Hälsa & Skönhet 2014

2014

I år lägger vi Allt fokus på Hälsa & Skönhet och bygger ut.
Vi breddar utbudet och bjuder in utställare inom segmentet
alternativa behandlingar. Det innebär att vi har
utställare med för oss nya inriktningar som kan tilltala alla,
både kvinna och man. Testa behandlingar som går på djupet.

Den nischade mässan är en stark kanal till konsumenten. Hit kommer
den som verkligen är intresserad av innehållet vilket innebär hög
kvalitet på besökaren.
Vi kombinerar styrkan hos ett riktat event med fördelarna hos ett
stort arrangemang. Under Hälsa & Skönhet 2014 har du som utställare
tillgång till flera olika föreläsningslokaler och kan nå ut med ditt budskap till 20-140 åhörare.
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Fullt fokus på Hälsa
& Skönhet i tre dagar
Intresset för att ta hand om sin kropp växer för varje år och sprider
sig i åldrarna, både uppåt och neråt. Vår ambition är att fånga
upp detta intresset på ett professionellt sätt och låta besökaren
få en stimulerande upplevelse med nya vägar till ett skönare
liv. Detta gör vi genom att samarbeta med etablerade och
intressanta aktörer i branschen liksom tidigare. Till BOOST 2014 har
vi valt att fortsätta samarbetet med Paulúns Näringcenter, som
varje år lockar många besökare till sina populära föreläsningar.
Även andra uppskattade utställare såsom Gildaskolan, Kroppsterapeuterna, Real gymnasiet, m.fl återkommer.
Det blir många nyheter i år! Detaljer presenteras löpande på
www.halsaochskonhet.se

Tag tillfället i akt och visa era produkter och tjänster i
en inspirerande och säljdrivande miljö. Vi bjuder på
folksamlande aktiviteter som tävlingar, shower, styling,
behandlingar och kända föredragshållare.

Vi attraherar rätt besökare
och bjuder in företag som är aktiva inom:
• Hud och nagelvård
• Hårmode
• Spa och massage

• Tandvård
• Träning och fitness
• Styling och mode
• Relax och skönhetsbehandlingar
• Näring och hälsomat
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Stadionmässan älskar
smarta möten
Vi har över 200 arrangemang om året, allt från
kvällsföreläsningar till veckolånga kongresser.
Stadionmässan ligger på Stadionområdet som är ett av
Europas största idrottsområden beläget vid Pildammsparken som förbinder området med centrum.
Med bra och ändamålsenligt nyrenoverade lokaler erbjuder Stadionmässan idag en flexibel lösning för alla behov. Oavsett om det gäller
stora eller små konferenser, kongresser, mässor, utställningar, roadshows, events, kickoffs eller annat.
Med den senaste tekniken, lång erfarenhet av stora arrangemang,
nätverket av serviceorienterade underleverantörer samt en lyhörd och
flexibel personal, har du tillgång till ett koncept som slår det mesta.
Välkomna!

Var med och lansera nya produkter, prata med branschkollegor och bygg ert varumärke.
Få unik kundkontakt genom direktförsäljning och visa just er expertis.
För att vara säker på att få en plats – boka redan idag!

Vi har lång erfarenhet och etablerade kontakter inom marknadsföring.
Inför Hälsa & Skönhet Boost 2014 satsar vi på:
• Annonsering i fackpress samt
dags- och veckopress.

• Facebook och App.

• Utomhusreklam i Malmö med omnejd.

• Banners på ett 50-tal kvinnorelaterade
sajter.

• Direktutskick till ca 2000 Hälso- och
Skönhetsrelaterade företag i Skåne.

• Radioreklam.
• Internet via egen hemsida.

Förslag på monterstorlekar
2x3m•3x3m
3 x 6 m • 3 x 12 m
Övriga storlekar enligt
överenskommelse.
Anmälningsavgift: 2.950 kr*
Monterhyra: 995 kr/kvm**
Alla priser exkl. moms

Kontakta oss för bokning
och frågor:
Thomas Malmborn, tel 0708-70 79 09
mail: thomas@sydevent.se
Anders Nordin, tel 0708-94 60 55
mail: anders@sydevent.se

* I anmälningsavgiften ingår: El max 500W. Över 500W tillkommer extra kostnad. Marknadsföring av mässan till
besökare i dags-, vecko- och fackpress. Utomhusreklam, Internet m.m. | Utställareinformation i ”mässguide” både
på webben och i tryckt form. | Utställarelounge med fri tillgång till kaffe och vatten under inflyttning och mässans
öppettider. ** Monterväggar ingår.

www.halsaochskonhet.se

