
Förbokade möten

Enkelt & tidseffektivt

 

Som utställare har du förbokade 
möten med styrelser i brf:er. 
Vid förra onlinemässan förbokades 
totalt 1.475 möten.

Stora Styrelsemässan Online -
Sveriges största onlinemässa för brf:er! 
Ger er möjlighet att enkelt och tidseffektivt ha kvalificerade 
affärsmöten med styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar ifrån 
hela Sverige vid ett och samma tillfälle.
 
Utställardagarna:
Kl. 15.00 Stora Styrelsemässan Online öppnar.
Kl. 18.45 Kvällen avslutas med utlottning.

Stora Styrelsemässan Online 9 & 10 november 2022
Hela Sverige

Förhandsinbjudan att delta på Stora 
Styrelsemässan Online 9 & 10 nov. 2022

Du träffar styrelseledamöter i brf:er 
från hela Sverige vid ett och samma 
tillfälle. 



Type som
ething

Siffror från Stora 
Styrelsemässan Online i 
april 2021:

av de styrelseledamöter som förbokade möten uppgav att de
behövde ta in offerter inom 1-2 år.
(37% av alla besökare behöver ta in offerter inom samma tidsperiod.)

Hälften

Antal representerade lägenheter på mässan 

genom anmälda bostadsrättsföreningar.

+116%77 889

Lägenheter representerade

Antal styrelsemedlemmar som anmälde 

sig till mässan.

+110%

Anmälda styrelsemedlemmar

998

Antal anmälda bostadsrättsföreningar.

+110%

Anmälda Brf:er

853

Antal genomförda videomöten mellan 

styrelsemedlemmar och utställare.

+147%

Genomförda möten

1484



✔ Digital utställarplats/monter där ni kan ladda 

upp logotyp, informationsmaterial, broschyrer, 

informationsvideo och bilder på era kollegor.

✔ I er digitala mässmonter har ni `Live-

videomöten` med besökarna. 

✔ Möjlighet att chatta, ta emot spontanmöten 

och kontaktförfrågningar.

✔ 60 st. förbokningsbara mötestider

✔ Ni ser era förbokade möten, föreningar som 

har besökt er och kan proaktivt kontakta dem.

✔ Ert varumärke syns i alla våra inbjudningar till 

över 20.000 brf:er

✔ Synlighet på våra webbplatser inför, under 

och efter mässan.

✔ Besökslista på anmälda brf:er

✔ Utförlig individuell statistik efter mässan

Detta ingår

Träffa styrelser i brf:er från: 

Hela Sverige

Utställarplats:
Pris: 16.900:-

I priset ingår utställarplats den 9 & 10 november.

 

Föredrag
Pris: 8.900:- för båda dagarna.

 
Föredragen blir tillgängliga för mässbesökare två 

veckor före mässan och kan även ses i efterhand. 

Besökarna har möjlighet att kommunicera under 

föredragen och ställa frågor via chatt. Max 15 

företag kan hålla föredrag.

Utställare om Styrelsemässan Online:
Cleanpipe Sverige: Trodde aldrig på det intresset. Jättekul och smart, vi hade kunnat skriva offerter!
Göteborgs Stad: Funkade mycket bra! Väldigt rakt på! Jättebra mässa, vi är gärna med på nästa!
Tubus System: Bra och smidigt upplägg – vi tror att detta är framtidens mässor!!
SBC: Suveränt upplägg med förbokade möten. Stort intresse från besökarna! Tekniken fungerade bra!
Secor: Tidseffektivt, positivt och mycket enkelt sätt att mötas!
 
 
Besökare om Styrelsemässan Online:
Brf Brodösen 5, Lena: Deltar gärna i fler onlinemässor då jag i egen takt kunde läsa på om utställare. Mycket nöjd.
Brf Väsby Fyr, Susanna: Superbra och smidigt möte med alla och tack för proffsigt bemötande av Er inför mässan.
Brf Murgrönan, Ola: Ett bra sätt att genomföra mässa. Bra och personliga samtal. Utmärkt!
Byggmästaren 22, Andreas: Givet rådande omständigheter så genomförde ni detta mycket bra!
Brf Bondbönan nr 19, Eva: Jättebra mässa och sätt att träffa intressanta leverantörer.

Varmt välkomna!


