Materialbiblioteket vägen till arkitekten, designern
och produktutvecklaren
Materialbiblioteket på
Stockholmsmässan är Skandi
naviens största mötesplats
för arkitekter, designer och
produktutvecklare. Ingen annan
marknadsföringskanal sätter
fler ur dessa målgrupper i direkt
kontakt med dina produkter.
Det är till Materialbiblioteket de
kommer för att få inspiration
och information om material
och bearbetningsmetoder.

Oslagbar räckvidd
– året runt!
Under ett år når dina
utställda produkter 1 500
yrkesverksamma arkitekter
och lika många designer och
produktutvecklare. Det blir
3 000 ur de föreskrivande
leden. Till denna siffra kan
vi lägga alla de som någon
gång under året besöker
Stockholmsmässan i rollen som
inköpare. Stora mässor som
Stockholm Furniture & Light
Fair, Nordbygg och Formex
bidrar till den unika räckvidden.

Du når dessa målgrupper till ett pris som motsvarar en enstaka
annons. Men Materialbiblioteket erbjuder mycket mer:
Dina produkter finns med i Materialbiblioteket året runt. Du får ett
permanent showroom i Stockholm på Nordens största mötesplats
för arkitekter, designer och produktutvecklare. Målgruppen kan se,
klämma och känna på dina produkter. Om du vill kan vi distribuera
både trycksaker och materialprover. Vi hjälper dig att presentera
dina produkter på arkitektens, designerns och produktutvecklarens
villkor. Hos oss har du möjlighet att personligen möta både
Materialbibliotekets besökare och stämma möte med dina kunder.

En verkygslåda för arkitekten,
designern och produktutvecklaren
Materialbiblioteket på Stockholmsmässan är till för de som i sitt
yrke ägnar sig åt arkitektur, design och produktutveckling. Hit
kommer besökaren för att få en inspirationskick i kombination med
kunskap om material, trender och bearbetningsmetoder.

Materialbibliotekets
utställningsformat:
1 M
 inimonter
Mått: 1100 x 770 x 1852 mm
Pris: 39 000 kr/år
2 H
 yllplats
Mått: 885 x 415 x 400 mm
Pris: 26 000 kr/år
Samtliga priser exkl. moms.

		

Mer än 2 500 materialprover för inspiration, och föredrag om
materialtrender och materiallära, skapar de rätta förutsättningarna
för arkitekter, designer och produktutvecklare att hålla kreativa
möten. Det ger en inramning som sätter dina utställda produkter i
ett exklusivt sammanhang.
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Kontakt:
Björn Florman
Sara Ek

070-789 44 82
070-789 41 97

bjorn.florman@stockholmsmassan.se
sara.ek@stockholmsmassan.se

www.materialbiblioteket.se

www.stockholmsmassan.se

