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easyFairs lanserar ny profilreklam- och
marknadsföringsmässa
Till hösten utökar easyFairs sin mässportfölj med ytterligare en fackmässa.
Den 24 – 25 oktober lanserar Europas största mässarrangör av tids- och
kostnadseffektiva fackmässor PROMOTION & MARKNADSFÖRING 2012 på
nya MalmöMässan.
PROMOTION & MARKNADSFÖRING 2012 är Sveriges – och även Danmarks –
enda mässa för tjänster och produkter inom fokusområdena profilreklam,
försäljning, marknadsföring och branding som riktar sig direkt mot slutkund.
– Mässans främsta uppgift är att skapa en kreativ och säljdrivande
mötesarena för både den svenska och danska marknaden. Huvuddelen av de
mässor som easyFairs arrangerar på nya MalmöMässan i år formas just för att
kunna tilltala hela Öresundsregionen och så även den här gången. Det finns
mängder av synergier att hämta över gränserna, säger Jennie Heidenfors som
är projektledare för mässan.
Gränslösheten har man också tagit vara på i mer än ett avseende.
PROMOTION & MARKNADSFÖRING kommer att arrangeras parallellt med
easyFairs-mässorna MÖTEN & EVENTS och PERSONAL Öresund. Tillsammans
bildar de tre mässorna ett branschöverskridande event där besökarna får en
rejäl dos av de senaste nyheterna inom respektive område.
Klart är nu också att PROMOTION & MARKNADSFÖRING får stöd av
branschorganisationen SBPR – Sveriges Branschförening för Profil- och
Reklamartiklar. Samarbetet innebär bland annat att organisationens
medlemmar får 5 % rabatt på monterbokning till och med 31 juli 2012.
– Bra med en mässa som vänder sig till slutkund säger Kjell Harbom,
styrelseordförande i SBPR.

För mer information om mässan besök www.easyFairs.com eller kontakta
Jennie Heidenfors, projektledare: +46 (0)31 – 89 95 42 /
jennie.heidenfors@easyFairs.com.

easyFairs är Europas ledande arrangör av tids- och kostnadseffektiva
fackmässor. Mässorna pågår i två dagar och riktar sig enbart till inköpare och
beslutsfattare. easyFairs har sitt huvudkontor i Bryssel och genomför årligen
100 mässor i 16 olika länder. För mer information besök www.easyFairs.com
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