Ny Padelmässa i januari 2022
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At Event Sweden lanserar Padel Expo
2022
Padel Expo – den nya padelmässan för Europas mest växande
sport.
Ingen hade nog kunnat förutse de senaste årens växande efterfrågan kring
padel. För att möta detta behov krävs det att branschen samarbetar.
Ambitionen med Padel Expo är att skapa en plattform för samverkan, detta
för att utveckla och ta padel till nästa steg.
I ett samarbete mellan ledande branschaktörer, Svenska Padelförbundet och

eventbolaget At Event Sweden AB har man tillsammans skapat Sveriges stora
mötesplats för padelsporten - Padel Expo.
- Enligt vår statistiksammanställning som gjordes under december 2020 så
har padel i Sverige haft en massiv ökning. Exempelvis så har antalet unika
spelare ökat från 78 000 till 485 000 under bara de senaste två åren. För att
nu ta nästa steg att utveckla sporten är en viktig del samverkan, detta ser vi
att Padel Expo kommer bidra med, säger Calle Åkesson, verksamhetschef på
Svenska Padelförbundet.
Mässan skapades för att inspirera och få en mer omfattande inblick kring
Europas mest växande sport. Här träffas företag, organisationer, utövare och
människor som arbetar med padel i Sverige. Padel Expo kommer äga rum på
Scandinavian Xpo, 28-30 januari 2022 i Stockholm och ambitionen är att den
skall få en uppföljare i Göteborg under 2022.
- Det är väldigt spännande att få förena padel-Sverige genom en mötesplats,
detta för att på så sätt kunna få sporten att fortsätta växa och utvecklas. Jag
har varit med sedan sportens start i Sverige och ett koncept som Padel Expo
är något som branschen har pratat om länge, säger Andreas ”Mr. Padel”
Ehrnvall, ägare av Klövern Padel.
Under tre dagar samlas företag, föreningar och utövare för att bidra med
materiallära, träningsråd och erfarenhetsbyten, detta för att tillsammans
utveckla sporten.
- Vi har under de senaste två åren sett en stadigt ökande trend när det
kommer till padel så vi var väldigt exalterade över att få chansen att möta
behovet genom att skapa en mötesplats tillsammans med branschen, säger
Gabriel Börjesson, VD på At Event.
Fakta Padel Expo:
När: 28-30 januari 2022
Var: Scandinavian Xpo, Stockholm
Utställare: Företag som arbetar med och/eller har lösningar för padel
Besökare: Dag ett är dedikerad till B2B medan dag två och tre för B2C
(allmänheten)
Arrangör: At Event Sweden AB

Övrigt: Fri parkering, goda kommunikationer med flyg, tåg, buss, taxi och bil.
Flera restauranger med stort utbud finns på mässområdet.
Inom kort kommer du kunna läsa mer om Padel Expo på www.padel-expo.se
Kontakt:
Gabriel Börjesson, mässansvarig,
Telefon: 0708-80 80 57
E-post: gabriel@at-event.se
Malin Anderson
Telefon 0702-517579
E-post: malin@uppsalapadelcenter.se

At Event Sweden AB är ett oberoende mässbolag som har stor erfarenhet av
att skapa och utveckla mötesplatser i hela landet. Vi är ett ungt och flexibelt
bolag med en samlad mässkunskap på över 40 år.
Genom vårt nära samarbete med produktionsbolaget Workman Event AB är vi
vana vid att ta ett helhetsansvar, från idé till genomförande av små till stora
evenemang – alltid med kunden i fokus. Vi anordnar stora utomhusmässor på
55.000m2, så som Svenska Maskinmässan och Swedish Forestry Expo, samt
mindre företagsspecifika konferenser.
Genom ett samarbete med At Event kan ni vara säkra på att ni möts av ett
drivet företag med stort engagemang. Vi utmanas gärna av nya idéer
och koncept men även av att utveckla befintliga arrangemang och ta dem till
nya nivåer.
Vår ambition är att skapa kvalitativa mötesplatser för att föra branscher
framåt.

Kontaktpersoner
Gabriel Börjesson
Presskontakt
VD, Mässansvarig
At Event Sweden AB
gabriel@at-event.se
0708-808057

