
Vi har samlat Stockholms bästa och största före-
tag, med de hetaste och senaste produkterna och 
trenderna under ett och samma tak. Kom och 
möt experterna. Bli inspirerad och få tipsen som 
gör ditt bröllop till en oförglömlig upplevelse.

MalMö  
1–2 februari 2014

BRÖLLOPSMÄSSA
Välkommen på

Succén är 
tillbaka!
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Årets stora mässhändelse blev Allt om Bröllops mässa i Slagthuset.  
Bröllopsmässan som håller en hög internationell standard, i läckra lokaler, späckad med  
nyheter, trender och det allra senaste från bröllops branschen! Romantiska och moderna  
modeshower, med det senaste och hetaste från hela världen, massor av tips och  
inspiration för det stundande bröllopet. Tävlingarna Årets Omslagsbrud, Vinn hela er bröllop 
med mera lockade mycket folk och aktivitet. Mässan blev trendsättande och många medier följde 
och rapporterade om nyheterna på den svenska bröllopsmarknaden och att intresset för bröllop 
fortsätter att öka. Så gott som samtliga utställare har bokat plats på mässan igen.
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Hitta hit
Jörgen  
Kocksgatan 7A, 
Malmö

Luftkastellet i Slagthuset

Jörgen Kocksg.

Carlsgatan
Skeppsbron

Norra  Vallgatan Österg.

STORTORGET

CENTRALSTATIONEN

BUSSTATIONEN
TURISTBYRÅN

RÅDHUSET
Västergatan

BÖRSHUS

M
älarbronCitadellsvägen

Adelg.

H
am

ng.



Allt om Bröllop, Box 6320, S-102 35 Stockholm 
Phone: +46 (0) 8 555 911 00, Fax: +46 (0) 8 555 911 30 
massan@alltombrollop.com
www.alltombrollop.com

Modern, trendig bröllopsMässa!
Mässan kommer att vara modern med hög kvalité, hög romantikfaktor samt massor av  
upplevelser för besökarna. Vi tillsammans skapar en mässa med stor rymd, luftiga 
miljöer, professionella shower och workshops. Det kommer att vara tävlingar som lockar 
massor med besökare, samt aktiviteter runt om i city som kommer att skapa uppmärksamhet.

Mässan Marknadsförs stort!
Mässan har påbörjat sin marknadsföring rekordtidigt och marknadsföras via Allt om Bröllop 
och kommer sedan ligga med i varje utgåva fram till mässans start. Marknadsföring kommer 
även att ske via www.alltombrollop.com , samt via nyhetsbrev.
Dessutom kommer kraftig annonsering ske via samarbetspartners, i dagspress såsom Metro, 
DN, SvD och Mitt i tidningarna. Utomhus-, radio- och TV-reklam är också planerad för högsta 
möjliga genomslag. Vårt mål är att vara Sveriges största och bästa bröllopsmässa för 
såväl alla företag i bröllopsbranschen, som för alla blivande brudpar.

Missa inte!
prograMinneHÅll
Mässan kommer att vara fullspäckad med händelser och aktiviteter som kommer att  
ske på flera platser på mässan löpande under båda mässdagarna. Dessutom kommer 
ett antal aktiviteter att ske dagarna före mässan för att locka ännu mer folk till mässda-
garna. Ett axplock av det som kommer att ske: Modern trendig modeshow, massor av 
tävlingar där besökarna kan vinna allt till ett helt bröllop till resor och produkter för sitt 
bröllop. Make up show, frisyrshow, fotoutställningar, inspirationsutställningar, föredrag, 
workshop, experttips och mycket, mycket mer!


