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• Fastighetsförvaltning 

• Fastighetsutveckling

• Gröna fastigheter

• Intelligenta & digitaliserade fastigheter 

• Investerings- & placeringstrender

• Upplevelseutveckling

Fokusområden  

www.propertyexpo.se

Fastighetsägarna  
bjuder in 15 000  

medlemmar.
Vill du vara med? 

En mötesplats för hela fastighetsbranschen 

  – skapad av Fastighetsägarna 

 I samarbete med : Arrangeras tillsammans med:



Det har länge funnits en efterfrågan på en mötesplats som samlar Nordens fastighetsbransch.  
Därför har vi på Fastighetsägarna skapat Nordic PropertyExpo – en helt ny konferens, mötesplats  
och mässa. Vi gör detta i samarbete med Sveriges byggindustrier, Business Region Göteborg och  
Gröna städer, vilket lockar en ny typ av besökare - allt i från beslutsfattare och andra investerare  
inom fastighetsbranschen till fastighetsförvaltare och driftansvariga. 

Det finns många fastighetsevent, men Nordic PropertyExpo är  
Fastighetsägarnas egen mötesplats vilket borgar för hög kvalitet.  
Vi gör denna satsning för våra 15 000 medlemmars skull.  
Vill du vara med?

15 000 medlemmar i Fastighetsägarna 
bjuds in till Nordic Property Expo

Välkommen att ställa ut på den 
nordiska arenan för framtidens 
fastighetsbransch   

Rudolf Antoni
Fastighetsägarna

I samarbete med:

En mötesplats för hela fastighetsbranschen 
– skapad av Fastighetsägarna 

Mässa - Hur ser framtidens produkter och tjänster ut?  
En unik utställning som fokuserar på framtiden, där du som utställare kan designa  
din monter på bästa sätt för att exponera nyheter, nätverka och skapa affärer.  
Mötesplatsen erbjuder en helhet som lockar en bred besökarpublik från fastighets- 
skötare till beslutfattare.

Konferens - Hur kan vi möta utmaningar och möjligheter i branschen?  
Ett spetsigt seminarieprogram med internationella talare, trendspaningar, politiker,  
branschspecialister och innovatörer inom olika fokusområden.

Investeringar - Property Investment Market 
Hur kommer framtidens samhälle se ut?  
Kommuner och fastighetsutvecklare från hela Sverige presenterar sina visioner och 
utvecklingsplaner för framtidens samhälle. En plats att marknadsföra sin region och 
skapa hållbara samarbeten och lönsamma investeringar. 

Gör affärer med fastighetsbranschens viktigaste inköpare 
Visa upp era produkter för kunder som är här för att hitta nya lösningar och  
leverantörer. Beslutsfattare och inköpare från hela fastighetsbranschen är på plats. 
Här har du även möjlighet att designa montern för att skapa optimal synlighet. 

Spara tid och pengar på säljmöten - Allt under ett tak!  
Under två intensiva dagar har du möjlighet att maximera ditt deltagande.  
Bjud in till enklare förbokade möten i montern eller till relationsbyggande  
större aktiviteter med möjlighet till övernattning och restaurangbesök, allt  
under ett tak. Mässans centrala läge gör det enkelt för dina kunder att ta sig hit.

 
Stärk ditt varumärke
Här har du chans att skapa synlighet i rätt sammanhang genom att vara leverantören 
som representerar ditt område. Som extra service finns experthjälp för att just du 
ska sticka ut på golvet, genom monterdesign, smaksättning av varumärke eller arena 
reklam m.m. möjligheterna är många! 

En komplett mötesplats 

Belysning

Drift & underhåll
Skydd & säkerhet

Utomhusmiljö

Värme & kyla

Energilösningar

Försäkring  
& investment

Förvaltningstjänster

IT-system

Inredning & utrustning 

Källsortering & miljö VD/Företagsledning

Investeringsansvarig

Fastighetsskötare

Energichefer

Inköpare

Underhållsansvariga

Utemiljöansvariga

Fastighetsägare

Fastighetsutvecklare

Fastighetsförvaltare

Driftschefer

Ingen annan mötesplats samlar alla som utvecklar, driver och investerar  
i fastighetsbranschen på samma omfattande sätt.  En heltäckande utställning  

som lockar en bred besökarpublik.



Vill du veta mer?
Kontakta oss för bokning eller mer information.
 

Jan Tjörngren, säljare 
+ 46 31 708 80 17
jan.tjorngren@svenskamassan.se 
 
Håkan Jonsson, säljare 
+ 46 31 708 82 55 
hakan.jonsson@svenskamassan.se
 
Anki Fagerström, affärsansvarig 
+46 31 708 82 37 
anki.fagerstrom@svenskamassan.se 

Boka ditt d
eltagande

Den nordiska arenan för framtidens fastighetsbransch

11–12 sept 2018  
Svenska Mässan, Göteborg
www.propertyexpo.se

Allt under ett tak 
i centrala Göteborg

Mässa, Hotell,  
Restaurang, SPA, 

konferens. 
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