Forumet för morgondagens arbetsplats
WorkSpace Sweden
4–6 februari 2020 på Stockholmsmässan
Utställningen pågår 4–6 februari
Seminarierna äger rum 5–6 februari

Parallellt med
Stockholm Furniture
& Light Fair
stockholmfurniturefair.com

Med bakgrund av föregående års önskan från utställare
om att jämna ut besöksflödet under de tider då
seminarierna pågår kommer WorkSpace Sweden 2020
att gå parallellt med Stockholm Furniture & Light Fair,
världens största mötesplats för skandinavisk möbeloch belysningsdesign. Stockholm Furniture & Light
Fair drar cirka 40 000 besökare varje år, varav 65 %
har köpinflytande. Det är en internationell arena där
besökarna i första hand utgörs av inköpare till kontor
och offentlig miljö, arkitekter och formgivare. Det
innebär en möjlighet att nå ut till en bredare publik
och nya potentiella målgrupper.

WorkSpace Sweden 2020
– den unika plattformen som ser till att
såväl affären som organisationen blir mer
digital, innovativ, hållbar och snabbfotad.
Företag över hela Sverige utmanas dagligen av den
snabba digitaliseringen. WorkSpace Sweden 2020 är
därför den självklara plattformen, skapad för att hjälpa
företag i resan att generera nya resultat som möter
behovet hos medarbetare som ställer helt nya krav på
sin upplevelse i den professionella miljön.
Vilken strategi ska företagen satsa på för att bli morgondagens nytänkande och mest attraktiva arbetsplats?
Vad behöver de göra för att ta sig dit? Detta är frågor
som ständigt är högaktuella för Sveriges företag och
arbetsplatser.

Under tre dagar har du möjlighet att dra nytta av de
tusentals besökare som besöker Stockholm Furniture
& Light Fair, då vi valt att lägga utställningsdelen i
K-foajén, den närliggande lokalen i kortändan av
A-hallen. Den öppna atmosfären gör att besökarna
till de båda eventen lätt kan ta sig mellan de olika
områdena och besöka respektive events utställare och
knyta nya kontakter i en kreativ och inspirerande miljö.
Tillsammans kompletterar WorkSpace Sweden och
Stockholm Furniture & Light Fair varandra med sitt
innehåll och bildar en bred mötesplats som ger ett stort
mervärde för både besökare och utställare. Biljetter till
WorkSpace tillspetsade seminarieprogram där vi går in
mer på djupet, med dedikerade spår och fördjupningar
i nya arbetssätt och arbetsplatser, kommer även
fortsättningsvis gå att köpa separat.

Välkommen till WorkSpace Sweden,
vi ses 4–6 februari 2020!

Ni har produkter eller tjänster för
framtidens arbetsplats inom områdena:
People, Solutions, Space.
•

People – Motivation, utbildning och hälsa.

•

Solutions – Digitala lösningar, system, teknik,
ljud och ljus.

•

Space – Arbetsmiljö, möbler, inredning
och byggnation.

Våra deltagare representerar både
privat samt offentlig sektor och har
följande befattningar:
•

HR-chefer

•

HR-strateger

•

Personalchefer

•

Arkitekter

•

Inredningsarkitekter

•

Kontorsansvariga/kontorschefer

•

Förändringsledare

•

Arbetsplatsstrateger

•

Verksamhetsledare

•

IT-ansvarig/strateg

•

Fastighetsförvaltare och
anläggningschefer

•

Fastighetsägare

•

Leverantörer IT

•

Leverantörer inredning

www.workspacesweden.se

Träffa oss
på plats

Bli Utställare, Partner eller Sponsor
WorkSpace Sweden 2020 är en bred mötesplats som på
ett tids- och kostnadseffektivt sätt ger dig som utställare
unika kontakter med företagsledare och beslutsfattare.
Under tre fullspäckade dagar träffar du många
potentiella kunder från små till stora företag.
Beroende på ert företags engagemang och mål inom
området, har vi delat in möjligheterna till deltagande
och samarbete i tre olika delar:

Med ett öppet sinne söker utvecklingsorienterade chefer
och beslutsfattare aktivt kunskap och konkreta lösningar
samt de verktyg som kan förenkla och effektivisera deras
dagliga arbete.

5 skäl att ställa ut på WorkSpace Sweden
1. Få direktkontakt med en utvecklingsorienterad och
beslutsfattande målgrupp som kommit för att aktivt hitta
nya lösningar och inspiration
2. Knyt unika kontakter bland företagsledare och
beslutsfattare
3. Spar tid genom att nätverka och visa upp era
produkter /tjänster till många potentiella kunder
4. Skapa förtroende och nå ut med ert varumärke
5. Fyll på med ny kunskap och inspireras av de senaste
innovationerna Bli utställare, partner eller sponsor

Utställare: Ställ ut och visa upp era produkter/tjänster
för en köpstark och beslutsfattande målgrupp på plats
vid genomförandet av WorkSpace Sweden.
Partner: Kommunicera ert budskap före, under och efter
WorkSpace Sweden i våra olika kanaler. Nå ut med ert
varumärke och få en unik möjlighet att bli en del av vårt
nätverk och träffa värdefulla affärskontakter.
Sponsor: Skapa förtroende genom att synas i sammanhanget med ert varumärke/logga.

Bokning och frågor:
sales.workspace@stockholmsmassan.se

