Besökarmarknadsföring.
Nordic PropertyExpo besöks av Fastighetsägarnas egna
medlemmar men också av investerare, kommunanställda,
politiker, beslutsfattare och andra intressenter. Mötesplatsen
har en omfattande besökarmarknadsföringskampanj som
innefattar synlighet i både fackpress, dagspress, sociala medier,
nätverk, nyhetsbrev, branschorganisationer och mycket mer.
Detta i kombination med branschens främsta konferensprogram
garanterar rätt besökare till dig som utställare.

•
•
•
•
•
•
•

Fastighetsbranschen
Fastighetsförvaltning
Allmännyttan
Samhällsbyggnadssektorn
Byggsektorn
Arkitektur
Konsultföretag

Exempel på fastighetsorganisationer och företag
•
•
•
•
•

Fokusområden som förstärker
och utvecklar fastighetsbranschen.
Fastighetsförvaltning
Teknik, arbetssätt och modeller som skapar trivsel, trygghet och
en god ekonomi i den moderna fastigheten. Detta i kombination
med nytänkande energieffektivisering.
Fastighetsutveckling
Produkter och lösningar som möjliggör modern renovering och
ombyggnation.
Gröna fastigheter
Konkreta exempel och ny teknik för hållbar och miljösmart
fastighetsutveckling.
Intelligenta & digitaliserade fastigheter
Teknik för den uppkopplade fastigheten, här visas automationslösningar och digitaliserade nyheter som ger nya grepp på
framtidens marknader.
Investerings- & placeringstrender
Investeringsmodeller, konsulttjänster och nya möjligheter
inom investering och placering.
Smart City
Urbaniseringen och den nya infrastrukturen skapar helt nya
förutsättningar. Här visas tjänster och produkter för den
moderna fastigheten i den smarta staden.
Upplevelseutveckling
Kundupplevelsen står i fokus, hur levereras rätt upplevelse
i kommersiella fastigheter.

The Nordic Property Conference, Meeting place and Expo

Besökarna kommer företrädelsevis
från branscher såsom

•
•

Bostadsfastigheter och
bostadsföretag
Bostadsrättsföreningar
Industri/Handel/Kontorsfastigheter
Specialfastigheter
Kommunägda (skola, barnomsorg,
förvaltningskontor)
Landstingsägda (fastigheter inom
hälso- och sjukvård)
Statligt ägda av kyrkan (statliga
verkens fastigheter, kyrkobyggnader)

Exempel på titlar från
dessa branscher
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VD
Företagsledning
Inköpare
Fastighetsägare
Fastighetsutvecklare
Styrelsemedlemmar från bostadsrättsföreningar
Driftschefer
Fastighetsförvaltare
Fastighetsskötare
Underhållsansvariga
Utemiljöansvariga
Miljöchefer
Energichefer
Investeringsansvariga
Affärsutveckling
Ekonomichefer/-ansvariga
Enhetschefer
Projektledare
Jurister/advokater
Politiker
Samhällspåverkare

Boka ditt deltagande.
Mässa.
Besökarna efterfrågar en utställningsdel där de kan få kontakt med tilltänkta samarbetspartners för
att enkelt utvärdera och jämföra olika produkter och lösningar på marknaden. De har ett ökat behov
av att förenkla sin inköpsprocess då de inte har tid att ta emot besök från alla tänkbara leverantörer.
Nordic PropertyExpo består därför av ett utställningsområde där du som utställare kan möta alla
inköpare och beslutsfattare från fastighetsbranschen.

2018 fyller Svenska Mässan 100 år - vi firar med pompa och ståt.
År 2018 fyller Svenska Mässan 100 år och planerna inför jubileet är i full gång. Alla medverkande på
våra mässor är jubilarer – specialpaket inför firandet kommer att erbjudas. Väl mött på hundraårsdagen!

The Future of Property Intelligence, Development & Investment
11–12 sept 2018
Svenska Mässan, Göteborg
The Future of Property Intelligence, Development & Investment
11–12 sept 2018
Svenska Mässan, Göteborg

Fokusområden

propertyexpo.se

Boka din monterplats
genom att kontakta:
Anki Fagerström, affärsansvarig
+46 31 708 82 37
anki.fagerstrom@svenskamassan.se

Pris
1790 kvm + anmälningsavgift

propertyexpo.se

Bygg på ditt deltagande med:

•

Fastighetsförvaltning

•

Fastighetsutveckling

•

Gröna fastigheter

•

Intelligenta & digitaliserade fastigheter

•

Huvudpartner till VIP-lunchen.

•

Huvudpartner till konferensen.

•

Huvudpartner till kvällsaktivitet.

•

Investerings- & placeringstrender

•

Logopaket: er logga syns bl a i digitala
hallplanen, sociala medier och mail
till besökare.

•

Smart City

•

Upplevelseutveckling

På mässan
arrangeras
European Property Conference
av Fastighetsägarna i samarbete
med European Property
Federation

Nordens nav för framtidens fastighetsbransch.
En mötesplats specialdesignad för modern fastighetsutveckling.

Utställargrupper

Samlingsplatsen för hela fastighetsbranschen.
Skapad och designad av Fastighetsägarna.
Vi på Fastighetsägarna har under en längre tid eftersökt en egen internationell mötesplats som samlar
Nordens fastighetsbransch för att trygga vår framtida utveckling. I samarbete med Svenska Mässan
har vi skapat Nordic PropertyExpo – en helt ny konferens, mötesplats och mässa. Arrangemanget omfattar
allt från investeringsstrategier till effektiv fastighetsförvaltning. Här träffar våra medlemmar och andra
beslutsfattare från hela fastighetsbranschen politiker, makthavare och specialister som ger insikter och nya
perspektiv inför framtiden. Mötesplatsen sätter ljus på branschens största utmaningar såsom bostadsbrist,
digitalisering, energiförbrukning och investeringsutveckling. I två dagar samlas fastighetsbranschen för att
diskutera och sätta agendan för det moderna och framgångsrika samhället med ett fastighetsbestånd som
bidrar till en välgörande urbanisering.
Nordic PropertyExpo är fastighetsbranschens egen plattform för att förändra och påverka.
Mötesplatsen arrangeras av Fastighetsägarna och Svenska Mässan.

Vi hälsar dig som leverantör välkommen att möta
fastighetsbranschens viktigaste inköpare.
Ingen annan mötesplats samlar alla som utvecklar, driver och investerar i fastighetsbranschen på
samma omfattande sätt. Här får du som utställare möjlighet att träffa hela branschen både från
den privata fastighetsmarknaden och allmännyttan. Här ges möjlighet till en konkret direktdialog
med de viktigaste och främsta fastighetsägarna i en professionell och affärsskapande miljö.
Fastighetsägarna och Svenska Mässan hälsar dig varmt välkommen som utställare.

Konferens.
Under Nordic PropertyExpo arrangeras Nordens främsta fastighetskonferens. Här sätts agendan för framtidens fastighetsbransch
och samhällsbyggnad med internationella talare, trendspaningar,
politiker, branschspecialister och innovatörer. På utställningsområdet finns öppna scener med innehåll utarbetat efter besökarnas
behov, här finns case från utställarna och presentationer från
andra framgångsrika fastighetprojekt.
•

European Property Conference som arrangeras
av Fastighetsägarna i samarbete med European
Property Federation

•

Property Investment Conference

•

Property Management Conference

•

Retail Property Conference

•

Property Intelligence Conference

•

Smart City Conference

Mötesplats med fokus på nätverkande.
På mötesplatsen arrangeras VIP-luncher, matchmaking-aktiviteter,
workshops samt mingel på kvällen med prisutdelningar. Här träffas
besökare och specialister, som utbyter erfarenheter och startar
samarbeten, allt samlat på ett ställe.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belysning
Byggnadsdelar/byggmaterial
Drift & underhåll
El- & telekommunikation
Energilösningar
Försäkring
Inredning och utrustning
Investeringstjänster
IT-system
Klimat & driftstyrning
Källsortering & miljö
Sanitet & ventilation
Skydd & säkerhet
Tjänster och förvaltningstjänster
Utomhusmiljö
VVS-lösningar
Värme & kyla

Besökarna efterfrågar.
•

Nya leverantörer som kan hjälpa besökarna
i förflyttningen till framtidens fastighetutveckling.

•

Nätverk och matchmaking, träffa andra i samma
situation och experter på området.

•

Trendrapporter och trendanalyser, vad kommer imorgon och
hur ser morgondagens stadsplanering, samhälle och beteende ut.

•

Kunskapsöverföring, trendspaning i världsekonomin och best practice.

•

Internationella influenser och framgångsmodeller.

•

Ny teknik som kan förenkla och effektivisera drift, underhåll och utveckling.

•

Effektivare och flexiblare renoverings- och underhållsprocesser.

