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

MalmöMässan | Malmö | 21 & 22 januari 2015

INSPIRATION  
TILL 1000Nu ännu mer 

fokus på  
inspiration – både bland  

utställarna och i 
talarprogrammet!

TEMA- 
FÖRELÄSNINGAR
Utvecklande och spännande 

temaföreläsningar för  
dig som är HR- eller 

 Marknadschef.

När Möten & Events Sverige/Danmark välkomnar dig som besökare 
den 21–22 januari 2015 är det ett skarpare, bredare och än mer 

affärsinriktat event som presenteras på MalmöMässan i Hyllie. 

Kom till mässan för att hitta guldkornen bland Sveriges och Danmarks 
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 Möten & Events i 
Malmö hittar du helt enkelt allt du behöver för att skapa just det 
nytänkande och innovativa event som du alltid velat arrangera. 

 
Välkommen till Möten & Events Sverige/Danmark 2015  

– regionens viktigaste mötesplats för dig som bokar och  
arrangerar events, affärsresor, konferenser och möten!

Skapa ditt livs mest lyckade  
och omtalade företagsevent!

ÖVERRASKA MED INNOVATIVA MÖTEN 2015

MIV15,  
20-22 JANUARI

Ta chansen, anmäl dig även  
till MIV15 (Mötesindustriveckan)  

– Tre inspirerande dagar  
som pågår parallellt med  

Möten & Events på 
MalmöMässan.

Sara Lund/Claes Schmidt Emma Pihl

Kristian Luuk

Göran Adlén

Annika R Malmberg Johan Wester

Navid Modiri

Träffa utställare
Möten & Events utställare visar upp fantastiska

möjligheter och miljöer samt ger dig konkreta tips

på när – var – hur du ska arrangera ditt nästa event.

Lyssna till seminarier
Talarprogrammet erbjuder en unik möjlighet 

att kostnadsfritt få smakprov på den svens-

ka talareliten, så att du ska hitta den talare 

som passar bäst till just ditt företags 

nästa möte, konferens eller kick-off. 

Delta vid aktiviteter
Frukostseminarier med branschens 

tongivande organisationer samt 

nätverksträffar och branschfest 

med hela industrin för att knyta 

ovärderliga kontakter.

Nordens största och mest affärsinriktade  
fackmässa inom mötes- & eventindustrin!

Fri entré 

och fria 

seminarier

Frukostseminarium 21 januari
Sponsrings & Eventföreningen presenterar
ett trendseminarium inom
sponsring och event.

Frukostseminarium 22 januari
Marknadscheferna presenterar en morgon 
med fokus på “Marknadschefens  
utmaningar”.

Frukostseminarium 22 januari  
SBTA bjuder in till frukostseminarium: 
“Hur gör man en upphandling  
av möten egentligen? “ 

 

Mötesindustriveckan – MIV15 har Malmöpremiär
Välkommen till tre inspirerande dagar den 20-22 januari om arena- 
boomens framtid, arkitektur, rese-och hotellvärlden i förändring, region- 
och stadsutveckling, hållbarhet, nya mötesformer, digital utveckling, 
framtidens jobb – och mycket mer!

MIV15 lyfter de viktigaste samtidsfrågorna för dig i mötesbranschen  
och erbjuder ett fullspäckat program med föreläsningar, diskussioner 
och workshops – men vi har också unconference-delar, master-classes, 
mingel, middagar och massor med tid till nätverkande.

Anmälan krävs – för mer information besök www.MIV15.se

Seminarier Utställare
Kunskap i fokus. Mässans partners har tillsammans skapat seminarieprogrammet och levererar talarna  

till mässan. Nya kunskaper och insikter – skräddarsytt för dig, din arbetsgrupp och din organisation.

Aktiviteter

 

Föreläsingar för dig som är HR-chef 
– Stefan Görwik - Motivation och arbetsglädje – släpp loss kraften! 
– Kelly Odell - Mänskligt ledarskap 
– Christer Olsson - Arbetsglädje – ett annat ord för produktivitet
– Gurra Krantz - Bäst attityd vinner

Utvecklande föreläsningar för dig  
som är HR- eller Marknadschef

 Föreläsningar för dig som är Marknadschef
– Thomas Wickell, Marknadschef, Malmö Opera  
– Anders Börgdal, Marknadschef, Emporia
– Sara Mattson, Agency Solution Consultant, Google
– Anders Thoresson, Frilansjournalist 

Ditt arbete som chef blir enklare och du kommer att få flera  
aha-upplevelser när föreläsarna delar med sig av sina kunskaper  
och erfarenheter. Ingen föranmälan krävs – Välkommen!

 

Johan Svanström

Joakim Jardenberg

Träffa 
branschens 
ledande aktörer, 
bland andra:

Anmälan krävs Anmälan krävs

Anmälan krävs

För uppdaterad utställarlista, besök  
www.easyFairs.com/motensvdk

Det bästa nätverksminglet i 
branschen får du här! Efter 
mässans första dag fortsätter 
festen på Scandic Triangeln.

Branschfest 21/1

www.easyFairs.com/
MOTEN2015

EN MÄSSA – TRE STÄDER

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 21 januari 2015 | 09.00 – 17.00
Torsdag 22 januari 2015 | 09.00 – 16.00
Observera: Frukostseminarierna startar 07.30 

MalmöMässan, Hyllie

För vägbeskrivning, besök

easyFairs.com/motensvdk

PLATSDATUM & TIDMALMÖ 
21–22 JANUARI 2015

GÖTEBORG 
4–5 FEBRUARI 2015

STOCKHOLM 
18–19 FEBRUARI 2015

Kostnadsfritt – anmälan 
krävs via hemsidan

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/moten2015
kostnadsfria entrékort

redan idag! Klicka HÄR >>

Fri entré och fria seminarierVälkommen att  
besöka oss i monter: F110

https://registration.n200.com/survey/0cvmzw12ygcsw/register?actioncode=NTWO000038BEZ

