För alla som arbetar med morgondagens
arbetsplatser och lärmiljöer
Konferens och utställning som pågår 9–10 februari parallellt
med Stockholm Furniture & Light Fair på Stockholmsmässan
www.workspacesweden.se
www.stockholmfurniturefair.com

Går parallellt med
Stockholm Furniture
& Light Fair
stockholmfurniturefair.com

WorkSpace Sweden 2021
– konferensen för morgondagens
arbetsplatser och lärmiljöer.
WorkSpace Sweden är en tvådagarskonferens med tillhörande utställning om arbetsplatser och lärmiljöer. I
seminarieprogrammet medverkar några av de främsta
experterna och diskuterar morgondagens digitala och
fysiska kontorslösningar och lärmiljöer.

Ställ ut och möt viktiga beslutsfattare
Under två dagar får du möjligheten att medverka och
träffa personer som fattar de viktiga besluten om arbetsplatsers utformning och förstår vikten av att ligga i
framkant när det gäller att skapa hållbara arbetsmiljöer
för sina anställda. Som utställare visar du upp dina
produkter eller tjänster för framtidens arbetsplats och
lärmiljöer inom områdena:
•

People – motivation, utbildning och hälsa

•

 olutions – digitala lösningar system, teknik,
S
ljud och ljus

•

Space – arbetsmiljö, möbler, inredning
och byggnationer

Våra deltagare representerar både privat och
offentlig sektor och har befattningar som
•

HR-chefer/strateger

•

Arkitekter

•

Inredningsarkitekter

•

Kontorsansvariga/kontorschefer

•

Förändringsledare

De senaste årens teknikutveckling och digitalisering
gör att de flesta arbetstagare idag inte längre är bundna
till en fysisk arbetsplats. Fram till mars 2020 arbetade
fortfarande de flesta på fysiska kontor. Men med Covid-19
förändrades kontorsarbetet på kort tid. Digitala arbetssätt
sattes på prov, hemmakontoren fick en renässans och
nya lösningar på hur man kombinerar hemarbete med
kontorsarbete kom i fokus. Hur ska arbetsplatser utformas
på kontoret och i hemmiljöer för att möta framtiden och
matcha de digitala arbetssätten framöver?

•

Arkitekter/arkitektbyråer

•

Arbetsplatsstrateger

•

Facility Managers

•

Verksamhetsledare

•

Lokalförsörjare

•

IT-ansvarig/strateg

•

Fastighetsägare/förvaltare

•

Leverantörer IT

•

Leverantörer inredning

Nytt 2021. Morgondagens lärmiljöer – för skolor och
moderna arbetsplatser. WorkSpace Sweden satsar på att
utveckla och visa upp lärmiljöer, digitala och fysiska för
allt från grundskola och högskola till kontorsmiljöer.

•

Sveriges kommuner

•

Fristående skolhuvudmän

Som företag/organisation kan du medverka som utställare,
partner eller seminariedeltagare.

Välkommen till WorkSpace Sweden 2021!

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 det senaste.
Möt även besökarna (bl a arkitekter och inköpare) på
Stockholm Furniture & Light Fair.

Träffa oss
på plats

Utställarpaket ”stora”
• utställningsyta 8 kvm
•

vägg

•

1 eluttag

•

matta

•

logotyp på hemsidan

•

3 konferensbiljetter (värde ca 12.000 kr)

Pris 32 000 kr exkl moms

Fler möjligheter att medverka – bli partner
eller nyckelpartner
Delta som utställare, partner eller
nyckelpartner
WorkSpace Sweden 2021 är en tvådagarskonferens med
tillhörande utställning där du som medverkade får en
möjlighet att träffa och knyta kontakter med företagsledare, beslutsfattare och potentiella kunder från små och
stora företag.
Det finns flera möjligheter för ditt företag/organisation
att delta som utställare, partner eller nyckelparter.
Utställarpaket ”lilla”
• utställningsyta 4 kvm
•

vägg

•

1 eluttag

•

matta

•

logotyp på hemsidan

•

2 konferensbiljetter (värde ca 8.000 kr)

Pris 18 000 kr exkl moms

Som partner eller nyckelpartner har du möjligheter att
synas på flera olika sätt. WorkSpace Sweden går parallellt
med Stockholm Furniture & Light Fair som med närmare
40 000 besökare och drygt 600 utställare till stor del utgörs av besökare som är inköpare till kontor och offentlig
miljö, arkitekter och designers – en given målgrupp för
WorkSpace-forumet.
WorkSpace Sweden är placerad i K-foajé som är i nära
anslutning till Stockholm Furniture & Light Fair. Det gör
det lätt för besökarna att se de båda eventen och att lätt ta
sig mellan de två olika områdena för att besöka utställare
och knyta kontakter.
Kontakta oss på: sales.workspace@stockholmsmassan.se
eller på +46 707 894 291 så berättar vi mer.

Vi ses 9–10 februari 2021!
WorkSpace Sweden på Stockholmsmässan i Älvsjö.
www.workspacesweden.se

