FastighetsMässan Stockholm flyttas till november 2021

2020-11-17 12:30 CET

Fullt fokus på FastighetsMässan
Stockholm när Göteborg ställs in.
FastighetsMässan som under 2021 skulle ha arrangerats i Stockholm den
10–11 mars 2021 och i Göteborg den 8 - 9 september, skjuts fram. Orsaken är
de mötesrestriktioner som tills vidare gäller samt den stora osäkerhet som
råder till följd av pandemin.
FastighetsMässan Stockholm kommer att arrangeras den 24 – 25 november
2021. FastighetsMässan Göteborg, som arrangeras vartannat år, kommer inte
att arrangeras alls under 2021.

"Vi var förberedda på att kunna genomföra FastighetsMässan på ett säkert sätt.
Men osäkerheten är för stor och vi tvingas därför att flytta fram FastighetsMässan
Stockholm till november nästa år. Av samma orsak har vi tagit beslutet att inte
genomföra FastighetsMässan i Göteborg alls under 2021 men ser fram emot att
återvända till västkusten framöver", säger Emelie Törn – projektledare för
FastighetsMässan.
Branschen tar emot beskedet med dubbla känslor.
"Det är mycket tråkigt att tvingas flytta fram en mötesplats som är en viktig
knytpunkt för oss i fastighetsbranschen. Men med tanke på rådande
omständigheter och allas säkerhet, är det ändå ett beslut som vi stödjer fullt ut” säger Johan Almesjö, VD, Husbyggnadsvaror HBV Förening.
Nytt datum för FastighetsMässan Stockholm blir alltså den 24 – 25 november
2021.
------------------------FastighetsMässan är Sveriges enda mötesplats som enkom fokuserar på
förvaltningstjänster och produkter för den befintliga fastigheten. Mässan
arrangeras i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vill du veta mer om
FastighetsMässan Stockholm? Besök hemsidan
www.fastighetsmassansthlm.se eller kontakta Emelie Törn, Projektledare
emelie.torn@easyfairs.com

Easyfairs arrangerar idag 220 mässor i 17 länder (Algeriet, Belgien, Danmark,
Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Kina, Nederländerna, Norge,
Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och
USA). Easyfairs driver dessutom 10 mässanläggningar i Belgien,
Nederländerna och Sverige (Antwerpen, Gent, Nekkerhal – Mechelen, Namur,
Gorinchem, Hardenberg, Venray, Göteborg, Malmö och Stockholm).
Koncernen har drygt 750 anställda och omsatte under verksamhetsåret
2018–2019 drygt 171 miljoner euro.
Besök vår webbplats för mer information: www.easyfairs.com
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