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Happy Homes och Hem & Villa startar
samarbete
Färg- och interiörkedjan Happy Homes och Hem & Villa Europa HB har startat
ett nytt samarbete. Hem & Villa är Sveriges största boendemässa med
produkter för hela hemmet - en komplett mötesplats för den som ska
renovera, bygga om eller vill ha ny inspiration. Happy Homes blir exklusiv
ytskiktspartner när det gäller färg, tapet och golv under de kommande
mässorna.
- Vi har lyssnat på vad besökarna vill ha och är jätteglada när vi nu
presenterar den första av fyra nya samarbetspartners - Happy Homes. De
erbjuder allt från färganalys till tapetskola och stämmer klockrent överens
med mässans vision att göra boendedrömmar till verklighet, säger Maria

Torén, projektledare för mässan och vd på Hem & Villa Europa HB.
- Happy Homes är en kedja med butiker som erbjuder både inspiration,
kunskap och rådgivning och som dessutom har produkterna du behöver för
att förverkliga dina drömmar hemma, så för oss känns det oerhört spännande
och roligt att få möta besökarna på Hem & Villa. Under mässan nu i oktober
släpper vi även vår årliga trendrapport för att bjuda publiken på det lilla extra
berättar Stefan Aronsson, vd på Happy Homes.
Den 11-14 oktober 2012 äger Hem & Villa rum på Stockholmsmässan i
Älvsjö. Det blir den första mässan där Happy Homes syns som exklusiv
ytskiktspartner. Därefter följer Hem & Villa mässan i Malmö i mars 2013 samt
i Stockholm och Göteborg i oktober 2013.

För mer information kontakta:
Stefan Aronsson, vd Happy Homes, tel 08-556949 77, mejl
stefan.aronsson@happyhomes.se
Maria Torén, vd Hem & Villa Europa HB, tel 08-74941 16, mejl
maria.toren@stockholmsmassan.se
Hem & Villa är Nordens största publika mässa med fokus på det egna boendet
och samlar årligen ca 900 utställare, 750 journalister och drygt 100 000
besökare. Hem & Villa Europa HB arrangerar Hem & Villa mässan på tre orter i
Sverige samt Äntligen hemma-mässan. Hem & Villa Europa HB ägs av
Stockholmsmässan AB och Bonnier Publications AB.
Vår devis på Happy Homes är; nytt hem - utan att flytta. Det ska vara enkelt,
problemfritt och roligt för dig att inreda och renovera ditt ”nya” hem - oavsett om
det är inomhus eller utomhus. I våra butiker, som finns på över 100 platser i
landet, hjälper våra kunniga medarbetare dig. De ger dig kunskapen du behöver
för att komma i mål med ditt renoveringsprojekt. I butikerna finns ett brett
sortiment med färg, tapeter, golv, kakel och tillbehör.

Stockholmsmässan är en av världens främsta och mest flexibla mötesarrangörer.
Vi erbjuder den perfekta mötesplatsen för allt från internationella toppmöten till
breda publikmässor. Tillsammans med utställare och arrangörer skapar vi
välregisserade möten som ger besökaren inspiration, kunskap och

affärsmöjligheter. Som Nordens ledande arrangör genomför vi varje år ett 60-tal
branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella
kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare,
1,5 miljoner besökare och fler än 8 000 journalister från hela världen.
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