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Den samlade kunskapsmässan 
för styrelser och boenden

BostadsrättsMässan
2016

Medarrangörer:



Malmö och Göteborg ligger i Sveriges mest expansiva regioner. I Skåne och Västra Götaland finns 
totalt omkring 280 000 stycken bostadsrätter. Det är mer än en fjärdedel av landets bostadsrätter 
sammanräknade. Detta innebär att dessa regioner är särskilt intressanta och viktiga för just dig som 
säljer produkter och tjänster till denna målgrupp.

Med kunskap från tidigare mässor vet vi att styrelser och bostadsrättshavare uppskattar en egen 
mötesplats med fokus på bostadsrätt. En engagerad mässa där besökaren under ett och samma tak 
kan hämta information och få ny kunskap kring bland annat produkter, tjänster och regelverk med 
mera. Många bostadsrättsföreningar planerar för stora investeringar. Därför kan mässorna i Malmö 
och Göteborg bli en oerhört betydelsefull del av din marknadsföring för att nå din målgrupp.

Ingen annanstans kan du under intensiva dagar träffa människor från olika bostadsrättsföreningar
– både boende och styrelser – som vill öka sin kunskap och få aktuell information för sitt boende, 
sin förening och sin fastighet.

Välkomna till möteseffektiva och fullspäckade dagar på Malmömässan den 7-8 oktober 2016 och 
Svenska Mässan i Göteborg den 11 – 12 november.

Bostadsrätten är stark som 
boendeform 

Skåne 
Aktiva föreningar (äger en eller flera 
fastigheter): 3 142 st.
Antal lägenheter totalt: 140 195 st.

Västra götaland
Aktiva föreningar (äger en eller flera 
fastigheter): 3 290 st.
Antal lägenheter totalt: 150 278 st.



Denna mässa är bra efter-
som den är riktad till det 
klientel som vi vänder oss 
till, fastighetsägare som 
skall äga och förvalta sin 
egen bostad. De sätter 
framför allt livslängd och 
kvalité i fokus vilket stäm-
mer överens med våra 
produkter.Alla aktiviteter 
och seminarier som pågår 
under mässdagarna hjälper 
till att göra den attraktiv för 
besökarna.
H Fönster Lysekil, Daniel 
Kjellson, Försäljningschef. 
BostadsrättsMässan i 
Malmö och Göteborg 2014

Så här långt är det bara 
positivt. Mässan är väldigt 
informativ och man får 
väldigt mycket bra infor-
mation. Man får ju det 
man vill ha och det är ju 
därför vi är här.
Mats Nordström, besökare 
BostadsrättsMässan 
Göteborg 2014

”
Kunskapslyft genom seminarier, debatter och rådgivning
Under de båda mässorna erbjuder vi besökarna många möjligheter att förkovra sig i 
deflesta frågor kring bostadsrätter. Utöver information som går att hämta i montrarna 
finns två scener där intressanta programpunkter presenteras. De juridiska frågeställ-
ningarnakring bostadsrättens villkor får stort utrymme i programmet och det finns 
goda möjlighetertill rådgivning.

Direktkontakt med en investeringsstark målgrupp 
Som utställare på BostadsrättsMässan kommer du i direktkontakt med en investerings-
stark målgrupp. Förutsättningar finns för stora och framgångsrika affärer. Du kommer
att möta personer som värderar fastighet, bostad och boendemiljö mycket högt.
Besökarna på BostadsrättsMässan förväntar sig att finna allt från balkonginglasning
till försäkringstjänster.

Antal föreningar i Sverige
I Sverige finns över 29 000 registrerade bostadsrättsföreningar och av dessa är omkring 
23 700 aktiva, det vill säga bostadsrättsföreningar som äger och förvaltar en eller flera 
fastigheter. Bland registrerade föreningar återfinns även föreningar som genom ombild-
ning hoppas få köpa sin fastighet samt nyproduktion. Medarrangörerna till Bostadsrätts-
Mässan – HSB, Riksbyggen och SBC – representerar en mycket stor andel avSveriges 
alla bostadsrättsföreningar.

Ombildningar av brf ökar
217 nya bostadsrättsföreningar tillkom genom ombildning under 2013. Totalt 
omfattar ombildningarna 6 403 lägenheter, jämfört med 5 501 under 2012. Det 
är en ökning med 16 procent sett till antalet lägenheter visar ny statistik från 
Hittabrf.se. Sammantaget tillkom 480 bostadsrättsföreningar 2013 genom 
nyproduktion och ombildning. Antal aktiva brf:er är nu uppe i 23 277 stycken. 

Fastighetstidningen februari 2014



”Rätt folk som 
kom till mässan. Inte bara 

personer som plockar 
gratis produkter”

Väldigt mycket samlat på 
ett och samma ställe! Haft 
många funderingar innan 
och fått mycket besvarat 
på mässan.
Zeyneb Salih, Styrelse-
ledarmot, Råkostjärnet 1. 
Besökare Bostadsrätts-
Mässan i Göteborg 2014 

Techem är en leverantör 
av system och tjänster för 
individuell mätning och 
debitering (IMD) vilket de 
senaste åren har varit av 
stort intresse för bostads-
rättsföreningar, och inte 
minst nu efter energi-
effektiviseringsdirektivet 
från EU. Vi har varit med 
på årets båda mässor för 
att det är att bra tillfälle att 
profilera samt att träffa och 
prata med bostadsrätts-
föreningar, och vi kommer 
även att delta på mässan 
nästa år i Stockholm.
Techem, Oscar Håkansson, 
Regionchef. Bostadsrätts-
Mässan i Malmö och 
Göteborg 2014

”Siffror från BostadsrättsMässan i Göteborg 2014
BostadsrättsMässan Göteborg 2014 fick från besökarna ett genomsnittsbetyg på 
4,67 på en skala från 1-6 gällande helhetsintryck.

85% är intresserad av att besöka mässan 2016 och svarade ja absolut eller ja 
troligtvis på frågan.

83% av besökarna var helt, delansvariga eller rådgivande för inköp.

49% av besökarna var antingen styrelseledamöter, förvaltare eller inköpare.

58% av besökarna har inom de närmaste 12 månader avsikt att köpa eller 
           avsikt att föreslå köp av produkter/tjänster på mässan. 

Vad överraskade dig positivt på mässan?
Några utställare från BostadsrättsMässan i Göteborg 2014 
svarar på frågan.

”Fler utställare 
än år 2012”

”Bra servicecenter 
och scanningsfunktion 

av besökare” 

”Nivån av 
besökare var bra även 

under lördagen” 

”Det var mycket 
bättre än senast vi var 

med, för 4 år sedan, i antal 
intresserade besökare” 

”Det kändes 
mer kompakt och mer 

lättöverskådligt för 
besökarna” 

”Mycket folk, 
båda dagarna”

”Bra föredrag 
och god mat på 

mässan” 

”Bättre planerat, 
bättre placering och 

fler besökare som visade 
intresse för produkten 

istället för godiset” 

”Fredagen var över 
förväntan och intresset 
för våra produkter var 

också mycket bra” 

”Att 7-fast hade 
bussat dit kunder från 
kranskommunerna”    

”Bättre förberett, 
bättre aktiviteter, på det 

hela kändes mässan 
bättre planerad”

”Besöksantalet i 
vår monter och kvaliteten 

på besökarna”

 ”Mycket 
bra tryck första 
förmiddagen”

”Att besökare 
tillbringade lång tid.” 

”Bra fredag 
– över förväntan”  



Tycker mässan i år var 
väldigt lyckad med ett 
jämnt flöde av besökare 
under de två dagarna. Vi 
som utställare fick med 
oss flera kundtips av 
Brf, fastighetsägare men 
även privatpersoner som 
besökte mässan. Styrkan 
med mässan tycker vi är 
mixen av utställare och de 
seminarier som lockar be-
sökarna. Samt att kvalitén 
säkras med de stora Brf 
organisationerna som gör 
annars osäkra bostads-
rättsföreningar en trygghet. 
IVT, Mikael Wihlborg, 
Distriktschef/Teamleader 
Fastighet. Bostadsrätts-
Mässan i Göteborg 2014

Bra att komma hit för att 
träffa olika leverantörer och 
få svar på frågor. Mässan 
har varit väldigt intressant 
och jag tror vi fått svar på 
de frågor vi hade.
Jonas Hermansson, 
besökare Bostadsrätts-
Mässan Göteborg 2014

” Tak och fasad
Takrenovering, fasadrenovering,
fönsterrenovering, balkonger & inglasning

Inredning & design
Möbler, tapeter, textilier, färg, förvaring,
golv, belysning

Säkerhet
Larm, lås, dörrar, brandredskap,
försäkringar, inbrottsskydd

Bad och kök
Kök- och badrumsinredningar, vitvaror, 
hushållsapparater

Köpa, sälja bostadsrätter
Finansbolag, mäklare, banker, värderings-
bolag, försäkringsbolag

Energisparande
Alternativa energikällor, energispar-
lösningar, styr & regler

Utemiljö
Uteplatser, utemöbler, lekredskap,
maskiner, verktyg, växter

Boendemiljö
Miljöbyggande, stambyten, ventilation,
sanering, sopsortering, förvaring

Ljud, bild och kabelnät
Internetleverantörer, kabel-TV,
paraboler, programbolag, betalkanaler

Hantverkare, arkitekter
Nya trender, tjänster och homestyling

Fastighetsförvaltning
Tekniska, ekonomiska och juridiska 
tjänster

Måleritjänster
Trapphus, entréer

Tvättstugor
Tvättstugeutrustning

Teknikkonsulter
Konsulter

Produkter och tjänster som passar på mässan



Jättetrevligt att vara med på 
mässan! Bra med besökare, 
helt rätt målgrupp för oss. 
Vi har träffat privatkunder 
men även knutit kontakter 
med bostadsföretag. 
Mässan har varit väldigt 
givande för oss!
Hemfrid, Sara Grönlund, 
Regionchef. Bostadsrätts-
Mässan i Göteborg 2014

En intressant mässa för 
att komma i kontakt med 
entreprenörer. Vi besöker 
främst mässan för att hitta 
hjälp med putsarbetet på 
vår fasad samt även ny 
upphandling av våra lån. 
Såhär långt har vi träffat 
flera intressant utställare 
för våra önskemål.
Anders Wernersson, 
Styrelseledarmot Allmänna 
vägen 15. 

”
Boka 

din monter 

redan idag!

”40% av vår omsättning 
under de kommande två åren 
får vi ut från att vara utställare 
på Bostadsrättsmässan!”
Dag Malmkvist, 
Terrazzo AB

”Vi medverkar på Bostadsrätts-
mässan för att medlemmarna 
i bostadsrättsföreningarna är 
en väldigt viktig målgrupp som 
annars är svår att nå. Att vi är 
med varje år ser vi även som 
kundvård!”
Birgit Noelle, Proline

                             Planera redan nu – boka din plats på 
                               BostadsrättsMässan 2016
                                              Intresset för BostadsrättsMässan är stort. Redan nu  
          är det hög tid att planera för BostadsrättsMässan 2016  
                                             och boka monterplats. Ju tidigare du bokar din plats, 
                                           desto större möjlighet har vi att kunna erbjuda monter-
                                        plats efter just dina behov och önskemål.

Kontakta oss återkommer vi med ett platsförslag. Anmälan kan göras på 
www.bostadsrattsmassan.se eller genom kontakt med Lars Alfredsson på telefon 
031-83 69 32 som hjälper dig med monterbokning.

Fakta om BostadsrättsMässan i Malmö och Göteborg 2016
BostadsrättsMässan arrangeras av Easyfairs tillsammans med HSB, Riksbyggen och 
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum.

Bostadsrättsmässan Malmö 2016
Plats: Malmömässan i Malmö. 
Datum: 7-8 oktober 2016. 
Monterpris: 2 090 kronor/kvm + 4 250 kronor i grundavgift exkl. moms. 
Eventuell mellanvägg ingår i monterpriset. 

Bostadsrättsmässan Göteborg 2016
Plats: Svenska Mässan i Göteborg. 
Datum: 11-12 november 2016. 
Monterpris: 2 090 kronor/kvm + 4 250 kronor i grundavgift exkl. moms. 
Eventuell mellanvägg ingår i monterpriset.

Platsbokning
Lars Alfredsson, teefon 031-83 69 32, lars.alfredsson@ltareklam.se

Medarrangörer:


