KISTAMÄSSAN STOCKHOLM 30 SEPTEMBER - 1 OKTOBER 2015

Stadsutveckling

-eget temaområde på Ekobyggmässan i Stockholm 2015

Välkommen att ställa ut den 30 september -1 oktober på Kistamässan
–ett unikt tillfälle att visa upp just ditt projekt för beslutsfattare och påverkare inom branschen.
Sweden Green Building Conference med Ekobygg är en mötesplats för hållbara affärer och investeringar. Under två dagar blir
Kistamässan en attraktiv arena för grönt byggande och hållbar stadsutveckling för aktörer i framkant. Sweden Green Building
Conference med fackmässan Ekobygg är ett samarrangemang mellan Sweden Green Building Council och Easyfairs.

Stadsutveckling i blickfånget

I slutet av september är det åter dags för Ekobyggmässan på
Kistamässan. En av mässans populära inslag var temaområdet
stadsutveckling. Här fick besökarna ta del av aktuella stadsutvecklingsprojekt som Hållbara Järva, Drottninghög och Södertörnsmodellen för att nämna några. Under årets mässa och konferens
kommer stadsutveckling åter vara i blickfånget. Här ges möjlighet
för särskilt intressanta projekt att visa upp sig, både de som är
genomförda och de som befinner sig på planeringstadiet. Olika
aktörer, till exempel en kommun, arkitekt eller byggherre, som är
involverade i stadsutvecklings-projektet får chansen att gemensamt
visa upp sitt projekt. I mitten av detta område kommer Bee Urban
att bygga upp ett nytt trädgårdskoncept.
Ett specifikt paket i ett fokusområde på mässgolvet finns till nu
tillgängligt. Antal platser är begränsade – så det är först till kvarn
som gäller. Ett unikt tillfälle att visa upp just ert projekt för beslutsfattare och påverkare inom branschen. Varmt välkommen att
kontakta oss för mer information om detta!

Det här ingår i paketet

De speciellt framtagna paketen innehåller monteryta om 12 kvadratmeter inklusive väggar, matta, el, belysning och städning. Projekten
kommer även att presenteras på hemsida, samt i specifikt nyhetsbrev
riktat till konferensens och mässans gäster. Priset för detta paket är
35 000 kr.

Om arrangörerna

Sweden Green Buildning Conference, arrangeras av Sweden Green
Building Council, som är en del av ett världsledande nätverk som
verkar för ett hållbart byggande; organisationen består för närvarande
av 260 medlemsföretag inom bygg- och fastighetssektorn.
Ekobyggmässan arrangeras av Easyfairs, som är en del av Artexis
Easyfairs Group - ett av Europas största mässbolag – som idag arrangerar 125 evenemang i 16 länder och driver sex mässanläggningar i
Benelux-länderna och Kistamässan och Malmömässan i Sverige.

För mer information och bokning kontakta:

Kia Bruks Thyrén Tel 08-506 650 88, kia.bruksthyren@easyfairs.com

www.ekobyggmassan.se
www.sgbc15.se

Arrangörer:

