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Möt högaktuella talare på 
mässan som inspirerar, 
föreläser och underhåller!

Nordens mest affärsdrivna mötes- & eventmässa för dig som 
bokar och arrangerar möten, konferenser, affärsresor och events

Maria WetterstrandJohan Rheborg

Konfex
Välkommen till 
vår monter: B1 

https://registration.n200.com/survey/2dsnoshlbf6dh/register?actioncode=NTWO000023UYS


Träffa branschens ledande aktörer
Exempel på 
utställare

Nätverkande, inspiration, smidiga och nytänkande lösningar är det som gäller när den 
bästa upplagan av konfex & Events arrangeras 2014. i en helt fullbokad mässhall, med 
fler utställare än någonsin tidigare, upplever du på plats den senaste utvecklingen inom 
mötes- och eventindustrin. 

det är endast här som du får möjligheten att tidseffektivt utforma dina kommande 
möten direkt på mässan och får mängder med fina erbjudanden samt mässpriser 
som hjälper dig att spara pengar. dessutom kan du ta del av talare i världsklass i 
konferensprogrammet som erbjuder dig ny kunskap, inspiration och energi. 

Välkommen till Konfex & Events – här startar ditt nästa succéevenemang!

Överträffa förväntningarna!
Boka, planera och kvalitétsäkra nästa evenemang

träffa utställare som uppdaterar dig  
på de senaste trenderna
Se nya lösningar för framtidens 
evenemang ta del av  
erbjudanden och mässpriser
inspireras av högaktuella talare
utöka ditt branschnätverk

Mässans matchmaking-verktyg garanterar dig 
nya kontakter och ett bredare branschnätverk
På kunskapsseminarierna får du tips på kreativ 
kommunikation och hur du bäst använder 
sociala medier
Evenemangsfokus – så skapar du 
framgångsrika evenemang

Besök mässan för att:Nyheter inför årets mässa:     

Johan Rheborg
en av Sveriges mest älskade 
skådespelare, komiker, artist, 
regissör och manusförfattare 

varför gör man det man gör?

Albert kök Hotell  
   & konferens
Arken Hotel &  
   Art Garden Spa
Aronsborg
AvENti 
Avisita
Bellevue Hotel & konferens
Best Western Hotels- 
   Best Meeting
Björkhaga Hotell  
   & konferens 
Bohusgården Hotel   
   & konferens
Casino Cosmopol Göteborg
Chalmers konferens &  
   restauranger
Clarion Hotels
Comwell Aspenäs 
    & varbergs kurort
destination Strömstad
Elite Hotels of Sweden 
Falkenberg Strandbad
First Hotels 
Folkets Hus konferens 
Från idé till verklighet
Gothia towers
Gotland 
Grand Hotel Marstrand
Gullmarsstrand Hotell  
   & konferens
Göteborgs konserthus
GöteborgsOperan
halland.se-Möte  
   & konferens
Hooks Herrgård 
Hotel Skansen  
   i Båstad & Stora Blå
Hotel tylösand
Hotell Fars Hatt
iSA & CO     
kajskjul 8
kONFErENSAkAdEMiN AB
konferens.nu
kvarnen i Hyssna
Landvetter Airport Hotel 
Ligula Hospitality Group AB
Liseberg  
Ljungskilebuss
Marstrands Havshotell
Moriska Paviljongen
MPi
Nya varvet Studios
Nääs Fabriker Hotell  
    & restaurang 
Nöjesvärdarna
Nösunds värdshus  

   HavSbadSpa
Onsala Herrgård
Palace restaurang & Hotel
Pensionat Styrsö Skäret 
Quality Hotel 11  
   & Eriksbergshallen
radisson Blu  
   Hotels & resorts
resia 
rica Hotels
rävgården
Salt & Sill
Samspel
Sankt Jörgen Park resort
Scandic 
Seaside på Björkö
Segway Nordic
Sju Sjöar
Sjögården Spa & konferens
Smögens Havsbad  
   & vann SPA Hotell  
   konferens
Sodexo Meetings & Events
Sohlberg Buss 
Stenungsbaden Yacht Club
Stora Holm  
   trafikövningsplats
Strömma Skärgårdsbåtar /  
   Nya Älvsborgs Fästning
Swecamp konferens
Sweden Hotels
Säröhus  konferenshotell
talarforum
tanumstrand Hotell  
   & konferensanläggning
taxikurir i Göteborg AB
tofta Herrgård konferens
unity Line
universeum AB
varbergs Stadshotell  
   & Asia Spa
villa Sjötorp
vinga konferens
visBook
Wisingsö Hotell  
   & konferens 
visit karlstad
visitnorway.se
världskulturmuseet
Yasuragi Hasseludden
Örenäs Slott

Fler utställare ställer ut, 
för komplett utställarlista 
se www.easyfairs.com 
/konfex

Här finner du allt du 
behöver för ditt företags 
framtida möten & events 

– mötesanläggningar, 
konferensmöjligheter, 

affärsresor, hotell, talare, 
underhållning och 

mycket, mycket mer…

välkommen att mingla och 
nätverka efter mässans första 
dag. ingen anmälan krävs!

Branschfest 5/2

Kostnadsfritt  

Hallen  

är helt  

fullbokad!



Aktiviteter för nätverkande, nöje, 
inspiration och nya möjligheter

Kunskapsseminarier
Passa på att utveckla dina kunskaper i marknadsföring via sociala medier, 
kreativ kommunikation och framgångsrikt entreprenörskap.  
För fler talare se www.easyFairs.com/konfex

Entreprenörskap  
Aurore Belfrage, Medgrundare till Wrapp

Sociala medier – aktuella utmaningar  
och goda exempel 
Lena Leigert, författare och sociala medier-expert

Allt är påhittat - bli en sån som hittar på  
Navid Modiri, programledare, artist, prisbelönt bloggare  
och passionerad entreprenör

Frukostseminarium 5/2
varmt välkommen till detta frukost- 
seminarium med tema: Sociala Medier

Frukostseminarium 6/2
Barbara Jamison från London & 
Partners berättar om framgångsrika 
evenemangslärdomar i samband med 
OS i London 2012

VIP lunch
Succeé Catering bjuder på god lunch 
på mässan.Begränsat antal platser,  
anmälan sker via hemsidan

Mer information och anmälan hittar du på hemsidan  
www.easyFairs.com/konfex

Kostnadsfri transferbuss 
För din bekvämlighet erbjuds du 
gratis skjuts till och från mässan
För körschema och mer information 
besök mässans hemsida

Nyhe
t

Inspiration i världsklass
Några av Sveriges och Europas 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. 

Fler talare hittar du på www.easyFairs.com/konfex

i samarbete med:

Utställare
Seminarier
Aktiviteter
Inspiration

+30 talare mitt 
på mässgolvet

Helt  
kostnadsfritt

Besatt av det kunddrivna 
strategiska ledarskapet
Jan Carlzon, högt respekterad 
företagsledare från vingresor, 
Linjeflyg och SAS

Konsten att dö med ett 
leende på läpparna
Micael dahlén, författare, 
föreläsare och professor 
vid Handelshögskolan i 
Stockholm

Det politiska 
språket
Maria Wetterstrand, 
debattör, skribent 
och föreläsare

Ledarkap när det gäller 
robert karjel, officer, författare 
och fantastisk föreläsare inom 
ledarskap & samarbete under 
press

Google och den digitala 
revolutionen
Andreas Ekström är författare, 
föreläsare och journalist på 
Sydsvenskan 

Tala är guld! 
Elizabeth kuylenstierna 
(f d Gummesson) är 
professionell coach, 
krishanterare och en  
av Sveriges mest  
efterfrågade 
föreläsare och 
författare
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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. 

PLATS

DATUM & TID

MEDIA- & SAMARBETSPARTNERS:

Samma mässa 
– tre städer

Malmö  
29-30 januari

Göteborg  
5-6 februari

Stockholm  
19-20 februari
www.easyFairs.com/

MOtEN2014
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Onsdag 5 februari 2014    9.00 – 17.00
torsdag 6 februari 2014    9.00 – 16.00
Observera: Frukostseminarierna startar 7.30 

Eriksbergshallen, Göteborg
För vägbeskrivning, 
besök www.easyFairs.com/konfex

https://registration.n200.com/survey/2dsnoshlbf6dh/register?actioncode=NTWO000023UYS

