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Från kropp till knopp
Den 8–10 november 2019 arrangeras höstens största hälsoevent. Allt för Hälsan
är den självklara mötesplatsen för företag med produkter, tjänster och innovationer
kopplat till en hälsosam livsstil. Hit kommer besökare som har eller som vill starta
ett mer aktivt och hälsosamt liv där träning, kost, friskvård, träningskläder, yoga
och naturprodukter lockar.
Bli en del av Allt för Hälsan!

För våra besökare:
Inspiration, rörelseglädje och upplevelser!
Löparskola – Gratis löpteknikanalys samt kortare workshops
med teknik och styrka för löpare.

Därför ska du ställa
ut på Allt för Hälsan
Som utställare på Allt för Hälsan träffar du
konsumenter på ett levande mässgolv och får
möjlighet att sälja in era produkter och tjänster
till en bred och mottaglig målgrupp. Hit kommer
besökare som bryr sig om hälsa och som vill
ta hand om sig själva. Allt för Hälsan är den
perfekta mötesplatsen för er att visa upp och
berätta om era produkter och tjänster till såväl
nya som gamla kunder. Vårda kundrelationer,
bygg upp nya och stärk ert varumärke på en
mötesplats fylld av shopping, upplevelser och
kunskap. Tillsammans erbjuder vi besökarna
att ta del av nyheter, prova de senaste träningsformerna och få tips och råd från experter
och profiler.

Pratbubblan – Författarintervjuer varvas med matlagning,
paneldebatter och liveinspelningar av kända podcasts.
Reload Bar –varva ner med alkoholfria drinkar och sköna beats
från vår DJ.
Aktivitetslabbet – Prova-på pass med kända PT:s och profiler.

NYHET – Nå mässans besökare året runt,
lägg med erbjudande i vårt nyhetsbrev.

Vakna med Allt för Hälsan –kicka igång öppningsdagen med ett
härligt yoga- och danspass på vårt entrétorg.

Beställ rabatterade biljetter till dina kunder.

Yogastudion – Prova-på pass inom yoga och meditation med
inspirerande instruktörer.

Marknadsföring av mässan i branschmagasin, dagspress,
utomhusannonsering, web, sociala medier och relevanta nätverk.

Friskvårdstorget – Prova-på behandlingar inom flera olika terapier.

Möjlighet att sponsra scener och aktivitetsytor.

Aktiva Barn – Nytt område på mässan. Ta med hela familjen för
en heldag med aktiviteter för alla åldrar.

NYHET – Nå utvalda besökargrupper med goodiebags.

”A llt för Hälsan är en dynamisk mässa
med variation. Om det är någon mässan
man ska satsa på i Sverige, så tycker vi
att det är Allt för Hälsan.”

Våra besökare 2018*:

Sex fokusområden
på mässan:
• Träning & Aktiv Hälsa
• Kost & Energi
• Yoga
• Behandling & Relax
• Kropp & Själ
• Aktiva Barn - NYTT!

 nna Lyberg, design och marknadsföring på Superfruit,
A
Superfruit foods och KLEEN Sports Nutrition.

planerar att köpa något de såg på plats
och bestämde sig tack vare mässbesöket

66%

handlade för mer än 500 kr under mässbesöket

98%

planerar att besöka Allt för Hälsan 2019

89%

är kvinnor

*Våra besökare är jämnt spridda över alla åldrar.

Möjlighet till maximal exponering på digitala reklamskyltar
på och runt anläggningen.

Yogomove – Yoga- och träningskonvent.

Boka ert deltagande till Nordens ledande event
för en hälsosam livsstil!

46%

För våra utställare:

sst !
PsAllt
för Hälsan är en del i årets stora publikhelg
tillsammans med kompismässan Sthlm Food & Wine.

Deltagande
Monteryta: 1 530 kr/kvm
Expostart och Digitala montern: 5 495 kr
För att hjälpa dig som utställare har vi paketerat det viktigaste
du behöver för ditt mässdeltagande i en förmånlig Expostart.
I den ingår utställarförsäkring, eluttag, tomemballagehantering,
godshantering och städning inför dag 1.
Digitala montern ger möjligheten att presentera ert företag på
den officiella hemsidan; länka till er hemsida, lägga upp bilder,
pressmeddelanden, filmer, mässerbjudanden samt aktiviteter
ni erbjuder under eventet.
Alla priser exklusive moms.
Är du intresserad av ett utökat deltagande, samarbete eller
sponsorskap? Hör av dig!

Kontakta oss
Claudia Araz, Projektsäljare
claudia.araz@stockholmsmassan.se
Telefon: 08-749 41 08
Frida Ohlson, Key Account Manager
frida.ohlson@stockholmsmassan.se
Telefon: 08-749 43 01
Kristin McKechnie, Operativ Projektledare
kristin.mckechnie@stockholmsmassan.se
Telefon: 08-749 97 33
www.alltforhalsan.se

alltforhalsan

@alltforhalsan
#alltforhalsan

