
Mässkalender 
Event 2016&2017

Som specialister på konferenser och möten vill vi ge dig som konferensbokare möjligheten att träffa konferensanlägg-
ningar under trevliga former. Varje år arrangerar vi därför spännande kundarrangemang där du som bokar konferenser får 
möjlighet att knyta värdefulla kontakter med fina konferensanläggningar runt om i landet. Våra kundevent ger dig en unik 
möjlighet att hitta spännande idéer för er nästa konferens, både vad gäller mötesplatsen men även artister och talare.

Stockholm
JULGLAM: 9 november 2016 Kl. 17.00-19.00
Workshop med julpyssel. 
Plats: Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm

LYXTORSDAG: 19 januari 2017 Kl. 16.00-19.00
Workshop med guldkant. 
Plats: Café Opera, Stockholm

HAPPY MEETINGS: 22 maj 2017 Kl. 14.00-16.00
Rundabordssamtal med kundsamtal i fokus. 
Plats: Nalen, Stockholm

LYXTORSDAG: 14 september 2017 Kl. 16.00-19.00
Workshop med guldkant. 
Plats: Café Opera, Stockholm

JULGLAM: 23 november 2017 Kl. 17.00-19.00
Workshop med julpyssel. 
Plats: Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm

Göteborg
LYXTORSDAG: 26 januari 2017 Kl. 16.00-18.30
Workshop med guldkant. 
Plats: Auktionsverket Kulturarena

LYXTORSDAG: 7 september 2017 Kl. 16.00-18.30
Workshop med guldkant. 
Plats: Centrala Göteborg

Norrköping
LYXTORSDAG: 17 november 2016 Kl. 15.30-17.30
Workshop med guldkant. 
Plats: Louis De Geer, Norrköping

Oslo
LYXTISDAG: 14 mars 2017 Kl. 16.00-19.00
Workshop med guldkant. 
Plats: Grand Hotel Oslo

Övriga orter
MEETING LIVE ON TOUR: Norrköping/Linköping: 6-7 april. 
Västerås/Örebro: 26-27 april. Jönköping: 10-11 maj
Tillsammans blir vi starka. Häng med på Meeting Live On Tour! 

För mer information om våra mässor och anmälan: www.konferensvarlden.se/evenemang

Julglam
Ett riktigt julinspirerat event där du som konferensbokare 
får möjlighet att träffa fina konferensanläggningar under 
avslappnade och stäminingsfulla former. Vi julpysslar, prov-
smakar julgodis samt annat trevligt som hör julen till. 

Happy Meetings
Rundabordssamtal med kundsamtal 
i fokus. Ett kundevent där du som 
konferensköpare bjuds på en smakresa med Afternoon Tea 
samtidigt som du träffar konferenseliten. Välkommen till ett 
kundevent utöver det vanliga! 

Lyxtorsdag
Välkommen till en workshop med guld-
kant, ett lyxigare event där du får möta 
en bukett av fina och professionella konferensanläggningar, 
botanisera bland vackra smycken, sköna och väldoftande 
krämer, utsökt choklad och goda bakverk. Det bästa av allt är 
att du kan köpa med dig en del hem – om du vill! Passa på att 
njuta av en avkopplande handmassage och porlande drycker 
som avnjuts till inramningen av skön musik. Lyxtorsdag är 
en effektiv workshop som pågår under två - tre timmar och 
genomförs på olika orter i landet. 

Meeting Live
Ett nytt, innovativt och annorlunda event 
där du som planerar event och konfe-
renser möter en bredd av professionella 
anläggningar från hela Sverige. Meeting Live är en komplett 
mässa med flera olika inriktningar för att möta dina olika 
behov. Du träffar anläggningar från olika kategorier såsom 
Wellness/Spa, Cityanläggningar, Herrgårdar/Slott, Konfe-
rensanläggningar, Kongress, Skärgård, Utland och transport/
kommunikation. Under 2017 är du välkommen att träffa oss i 
en stad nära dig då vi drar ut på Meeting Live On Tour i Norr-
köping, Linköping, Västerås, Örebro och Jönköping. 

Arrangör: 
Compro Möten och Event 
Råsundavägen 1, Solna 
www.compromotenevent.se 
www.svenskmotesdesign.se


