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

MEDIA- &  
SAMARBETS 
PARTNERS:

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. 

Onsdag 4 februari 2015    09.00 – 17.00
Torsdag 5 februari 2015    09.00 – 16.00
Observera: Frukostseminarierna startar 07.30

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

PLATSDATUM & TID

FRIBILJETT Skriv ut era kostnadsfria entrékort
www.easyFairs.com/motensvdk

Gäller för 4 personer – Ta med dina kollegor! - Värde 300:-/person
Spara tid & pengar – undvik köer

SKRIV UT DITT

www.easyFairs.com/konfex

kostnadsfria entrékort

redan idag! Klicka HÄR >>

Välkommen att  
besöka oss i monter:

2
015

Konfex
4 & 5 februari 2015 Eriksbergshallen, Göteborg

Göteborgs absolut främsta mötesplats för event - och mötesindustrin - Konfex & Events 
välkomnar dig som besökare till Eriksbergshallen den 4-5 februari 2015! Detta år presenteras 
ett skarpare, bredare och mer affärsinriktat event än någonsin tidigare - förbered dig på en 
inspirationsboost som varar hela året.

Kom till mässan för att hitta guldkornen bland Sveriges rika utbud av event- och 
konferensmöjligheter. Upptäck platserna och träffa eldsjälarna som kommer att ge det där lilla 
extra till ditt företags nästa möte eller event. Kvalitetssäkra de talare du tänkt boka så att du får 
rätt känsla i alla dina programpunkter. På Konfex & Events i Göteborg hittar du verkligen allt du 
behöver för att skapa kreativa och minnesvärda event som har det där lilla extra.

Här börjar resan till din nästa succé - Varmt välkommen!

Forma ditt genom tiderna mest 
lyckade företagsevent!

Mässans program utökas med en 
Kunskapsscen full av framstående 
kommunikationsvisionärer 

Ta del av ett helt skräddarsytt program för dig 
som HR- eller marknadschef

Exklusiv branschfest efter mässans första dag!

Nyheter inför 2015:     Erik Haag

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 

Kom till mässan för att:

Inspireras av högaktuella och 
intressanta talare

Utvidga ditt nätverk och mingla  
med branschkollegor

Inspiration
i världsklass

+30 SEMINARIER 
HELT KOSTNADSFRITT

Göran Aldén

Johan Staël von Holstein Stefan Sauk

Jörgen OomEmma Pihl

Christer Olsson

Annika R Malmberg

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

Jan Bylund & Mattias Lundberg

VIP-lunch den 4/2 & 5/2
Succeé Catering bjuder på god lunch  
på mässan. Begränsat antal platser,  
endast per inbjudan. Anmälan krävs.

Frukostseminarium 4/2
Marknadscheferna presenterar en  
morgon med fokus på “Marknads-
chefens utmaningar”. Anmälan krävs.

Ett axplock av utvecklande föreläsningar  
för dig som är HR- eller marknadschef

Ett skräddarsytt program med syfte att underlätta ditt arbete som chef. Du 
kommer att få många aha-upplevelser när föreläsarna delar med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter. Välkommen!

För dig som är Marknadschef:

Navid Modiri, Kommunikatör:  
Allt är påhittat... bli en sån som hittar på

Hans Wern, Framgångsskapare:  
Kom inte med problem – kom med lösningar

Pia Andersson, Varumärkeskatalysator: 
Bygg ditt varumärke själv

Frukostseminarium 5/2
Sponsrings & Eventföreningen presenterar
ett trendseminarium inom sponsring och 
event. Anmälan krävs.

Frukostseminarium 4/2
SBTA bjuder in till frukostseminarium: 
”Hur gör man en upphandling  
av möten egentligen?” Anmälan krävs.

För mer infomation, besök www.easyFairs.com/konfex

Stefan Görwik:  
Motivation & arbetsglädje – släpp loss kraften! 

Kelly Odell:  
Mänskligt ledarskap

Gurra Krantz:  
Bäst attityd vinner

För dig som är  
HR-chef, chef eller ledare:

För fullständigt talarprogram, besök www.easyFairs.com/konfex

Aktiviteter för nätverkande,  
inspiration och nya möjligheter!

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

Efter mässans första dag  
fortsätter festen på  
Quality Hotel 11!

Demo Group bjuder på 
underhållning med artister 
som Anna Lidman och 
Peter Simson m.fl.  
Inbjudan krävs.

BRANSCH- 
FEST 4/2

Sponsras av:

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

www.easyFairs.com/
MOTEN2015

Missa inte 

Möten & Events / 
Konfex & Events 

arrangeras i
Malmö, Göteborg 
och Stockholm
Mer information på:  

easyFairs.com/moten2015

Konfex

ÖVERRASKA MED INNOVATIVA MÖTEN 2015

Öppet för alla! 

Ingen anmälan krävs.

MÄSSANS 
MINGEL

Hallen  är helt  fullbokad!

ÖVER 100  
UTSTÄLLARE
STÖRSTA KONFEX & 

EVENTS-MÄSSAN  
NÅGONSIN!

BÄTTRE
STÖRRE
HETARE

F7

https://registration.n200.com/survey/28pjab5ahomgi/register?actioncode=NTWO000085HMR

