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Möt Sveriges främsta
arkitekter och designer
Allt ingår – snabbt, enkelt
och till ett fast pris
www.materialdagen.se

Möt Sveriges främsta
arkitekter och designer
Materialdagen på Stockholmsmässan är Sveriges enda renodlade
mötesplats för arkitekter, inredningsarkitekter, designer och
andra som fattar beslut kring material för byggnation, inredningar
och produktutveckling. Under det årligt återkommande
evenemanget med seminarier och utställning hämtar besökaren
information och inspiration som rör det senaste inom material och
bearbetningsmetoder. Under Materialdagen upptäcker besökaren
dina material i ett sammanhang och i en miljö som är skräddarsydd
för målgruppen. Som utställare blir du gäst på arkitektens
planhalva.

Samarbete med bransch
organisationer skapar unikt
seminarieprogram
Materialdagens seminarieprogram ger
besökaren möjlighet att låta sig inspireras av alla huvudsakliga materialslag
vid ett och samma tillfälle. Innehållet i
seminarieprogrammet är framtaget av
Materialbiblioteket i samarbete med
Sveriges viktigaste branschorganisationer för material och bearbetningsmetoder. Alla föredrag är särskilt anpassade
för målgruppen arkitekter och designer.
Som utställare under Materialdagen får
ni både möjlighet och fri tillgång till att
ta del av hela seminarieprogrammet.
Det blir möjligt eftersom utställningen
inryms i samma hall som föredragsscenen.

Nytt datum och nytt format
Materialdagen är arkitektens dag.
Därför har vi anpassat formatet till att
på bästa sätt passa arkitektens villkor.
Dagen delas in i två block som möts
med gemensam Key Note Speaker i
anslutning till att lunchen serveras.

Årets tema: Interiört & Exteriört
Förmiddagens program kretsar till det
interiöra och eftermiddagsprogrammet
kommer att röra det exteriöra i byggnationer. Besökaren kan själv välja att
delta under halva eller hela dagen.
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Boka din utställningsplats!
Allt ingår – snabbt, enkelt
och till ett fast pris
Det är enkelt att ställa ut på Materialdagen. Allt är förberett för dig. Snygg grafik
talar om att utställningsplatsen tillhör ditt
företag. Här finns en bordsyta för dina
materialprover och plats för roll-ups eller
planscher. Belysning och matta är på plats
när du flyttar in. Allt du behöver göra är
att dyka upp någon timme i förväg för
att ställa i ordning. Utställningsytans mått
ser du på skissen här intill. Behöver du
sitta ner och samtala finns sittmöbler bara
några meter från din utställningsplats.
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Så här säger Materialdagens
utställare
”För oss på Polyform är det viktigt att få
kontakt med designers och arkitekter på ett
avstressat och personligt sett. Därför väljer vi
Materialdagen.”
Jon Seberg, Polyform

”Vi träffade rätt personer från rätt företag
och kommer att ha fortsatt kontakt med
dessa arkitekter i vårt framtida arbete.”
Britta Modig, Rådgivare arkitekter Alcro

FAKTA MATERIALDAGEN 2017

”På Materialdagen träffade vi besökare av
hög kvalitet. Mötet har lett till att
föreskrivande arkitekter har ritat in våra
material i kommande projekt.”

NÄR: O
 nsdag 4 oktober 2017
kl 08.30–17.00
VAR: Stockholmsmässan

Anders Fredlund, FMH Stainless

The very efficient all-inclusive concept of
Materialdagen gave us the opportunity
entering/expanding contacts with architects
and designers in a very pleasant way.
Jeroen Meijerink, Sonae Tafibra International b.v.

PAKETPRIS: 23 500 kr ex moms
Priset inkluderar allt du behöver:
Utställningspodie, matta och belysning.
Uppdaterat program hittar du på
www.materialdagen.se
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Kontakt:
Sara Ek, Project Manager
070-789 41 97
sara.ek@stockholmsmassan.se
Björn Florman, Creative Project Manager
070-789 44 82
bjorn.florman@stockholmsmassan.se
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