Pressmeddelande
Åby, Göteborg 8 november 2018

2 x premiär!
Trend & Form första mässan på helt nya
Åbymässan
I januari blir det dubbel premiär på Åbymässan i Mölndal söder om Göteborg. Helt nya
Åbymässan, granne med klassiska ÅbyTravet och en del av nya Åby Arena, öppnar
dörrarna till sin nybyggda mässanläggning och första mässan ut blir helt nya Trend &
Form.

Sverige och svenskarna är galet intresserade av inredning och design, intresset verkar
växa för varje år som går. Därför etableras nya fackmässan Trend & Form som under
tre dagar, den 8:e till 10:e januari 2019 gör plats för leverantörer och grossister från hela
Sverige med inredning, presenter och design för de svenska hemmen. Fackmässan
vänder sig till inrednings-, möbel-, blomster och presentbranschen. Café och
konfektyrbranschen med godsaker och produkter passar väl in i sortimentet.
Ambitionen är att etablera en mötesplats på västkusten där branschfolk kan träffas och
inspireras, prata trender och köpa in säsongens sortiment (för tidig leverans). Trend &
Form arrangeras två gånger om året på Åbymässan och kommer att ligga veckan före
Formex i januari och i augusti.
För mer information, kontakta:
Trend & Form: Dennis O Krook, +46 708 992901, dennis@trendoform.se
Åbymässan: Kristina Wärmare, +46 733 224050, kristina.warmare@easyfairs.com
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kristina.warmare@easyfairs.com, +46 733 224050
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Om Åbymässan
Helt nybyggda Åbymässan öppnar i januari 2019 och är en del av Åby Arena. Åbymässan drivs och ägs av Easyfairs,
som strävar efter att vara mötes- och mässbranschens mest innovativa, flexibla och effektiva arrangör. Easyfairs driver
10 mässanläggningar i Belgien, Nederländerna och Sverige (Kistamässan, Stockholm, Åbymässan, Göteborg, samt
Malmömässan). Easyfairs arrangerar dessutom cirka 220 events i 17 länder. Koncernen sysselsätter över 750
människor och hade intäkter på över 160 miljoner € för räkenskapsåret 2016–2017.
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10 500 kvm mässyta
+20 000 kvm utomhusyta
20 mötesrum för 12-1100 personer
Hanterar möten upp till 2500 personer i plenum inkl. utställning och catering
Enkel access; beläget mellan E6 och Söderleden
2000 parkeringsplatser
223 hotellrum i direkt anslutning, 300 rum inom några minuter och ytterligare 7000 rum inom tio minuter
7 minuter från centrala Göteborg
25 minuter till Landvetter

