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Förra året grundades SBME – Skånska branschrådet för möten och event. Nu firar rådet ett
år och har 30 medlemsföretag och en handlingsplan för att stärka Skåne som eventregion.
- Vi har under året formerat oss och går nu ut i konkret handling för att visa vad event- och
mötesbolagen i Skåne kan leverera i form av strategiska och högkvalitativa event, säger
Yasemin Arhan Modéer, vd på Altitude Meetings och en av grundarna av SBME.
Branschrådets mål är att lyfta fram de mervärden event skapar, höja branschens status, utbilda
eventköpare och lyfta fram Skåne som eventregion. Redan under det första året har flera starka
medlemmar från event- och mötesindustrin i regionen gått med i branschrådet.
Bland de nya medlemmarna märks som senaste tillskott bland annat Malmömässan, WOW
Öresund och NW Production. Tillsammans representerar medlemmarna ett brett spektrum inom
eventbranschen; strategi, deltagarfokus och interaktion, event-marketing och sälj, kultur- och
samhällsarrangemang, upplevelsedesign, teknik m.m.
- Jag tror att orsaken att vi lyckats få med så många aktörer är att man har saknat ett lokalt forum
för branschen och att man vi vill vara med och utveckla förutsättningarna för att skapa starka,
effektiva event, menar Jenny Black, vd på Måltidsvision.
– Skåne har unika möjligheter att bli en ledande eventregion i norra Europa och stärka varumärket
Skåne, säger Pehr Palm, vd på Event in Skåne. Antalet event och möten ökar just nu kraftigt i
Skåne och skapar nya reseanledningar samt bidrar till destinationsutveckling, ökad kunskap och
stolthet hos medborgarna och livskvalitet i världsklass.
På torsdag 21 januari korar Event in Skåne årets eventskåning 2015 på Quality Hotel View i Hyllie.
– Intresset har aldrig varit större än i år, säger Pehr Palm. Gensvaret har varit enormt!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBME har grundats av Inspired Minds, Briza Maxima, Altitude Meetings och Måltidsvision
kring en gemensam ambition att förbättra mötes- och eventbranschen, ett stort engagemang
för värdeskapande event med långvariga effekter samt en vilja att samarbeta hellre än att
konkurrera. Mer information på www.sbme.se
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