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Branschen lyfter Fotomässan den 27-29
mars på Stockholmsmässan. På Fotomässan
möts branschen och alla som har ett
intresse av fotografi och bild. Oavsett om
man är proffs eller amatör finns här något
för alla besökare som vill prova på ny
teknik och utrustning, ställa frågor och bli
en bättre fotograf. Du är kompis med din
kamera när du kommer, ni är bästa vänner
när ni går.
Med fotobranschen representerade av
företag som Canon, Nikon, Sony, Fujifilm,
Panasonic, Olympus, Tura, Focus Nordic och
Profoto blir 2020 års Fotomässa en fest för
alla fotointresserade. För besökarna finns
aktiviteter som kurser, föreläsningar,
workshops och prova på-aktiviteter.

DÄRFÖR SKA DU STÄLLA UT
PÅ FOTOMÄSSAN
• Storsatsning på aktivitetsområden för besökarna.
• Starka samarbetspartners inom branschen (Canon,
Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic, Olympus, Focus
Nordic, Profoto, Tura, m.fl.).
• Kamera & Bild är mediapartner.
• Flera samarbeten med stora aktörer inom branschen
(Kamera & Bild, Moderskeppet, Fotomaraton m.fl.).
• Fotomässan är ett starkt varumärke och Nordens
största mötesplats för fotografi.
• Möt en fotointresserad och köpstark besökarmålgrupp under tre dagar.
• Presentera och sälj dina produkter och tjänster till
intresserade besökare.
• 2020 går Fotomässan parallellt med Nordiska
Trädgårdar som lockar över 50 000 besökare.
• Efter Nordiska Trädgårdar 2019 svarade 54%
av besökarna att de skulle besöka en parallell
fotomässa.

DET HÄR GÖR VI
FÖR BESÖKARNA
• Sveriges största fototorg med scen som Kamera
& Bild administrerar.
• Aktivitetsområden där besökarna kan utveckla
sina foto- och filmkunskaper.
- Actionområde, fokus på snabbt och rörligt
- Naturområde, fokus på natur och uteliv
- ”Livets viktigaste stunder”, fokus på porträtt,
makro, stylistbilder, etc.
• Lärarledda workshoprum med olika typer av
foto- och filmaktiviteter.
• Moderskeppets scen om foto och redigering.
• Redigeringsskola av bilder och filmer.
• Lär dig fotografera med din smartphone.
• Flertalet fotoutställningar.
• Och mycket, mycket mer

”Canons starka arv ligger i bildteknologi och
innovation, men det är minst lika viktigt för oss
att bidra till att våra kunder kan berätta stories
med sina bilder. Fotomässans ambition att
skapa en ny plattform och sammanföra
människor för att lära, inspireras och träffa
andra fotografer och fotointresserade känns
väldigt tilltalande och stämmer väl överens
med vår strategi.”
Marknadsdirektör Jenni Lindström på Canon

PRIS FÖR DELTAGANDE
EXPOSTART: 5 395 SEK
För att hjälpa dig som utställare har vi paketerat
det viktigaste du behöver för ditt mässdeltagande
i en förmånlig Expostart. I den ingår utställningsförsäkring, företagsprofil online, eluttag, tomemballagehantering, godshantering samt städning
av montern inför första mässdagen.
KVM PRIS MONTER: 1 250 SEK/KVM
HÖRNMONTEREXPONERING: 3 500 SEK
Välj en mer attraktiv monter med större exponering och synlighet.
SAMUTSTÄLLARAVGIFT: 3 595 SEK
Om ni är fler företag som ställer ut tillsammans
i montern.

KONTAKTA OSS FÖR
MONTERBOKNING

sales.fotomassan@stockholmsmassan.se
08-749 42 94

FÖR SAMARBETEN
OCH SPONSORSKAP

victor.ackerheim@stockholmsmassan.se

