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Skåne	  vill	  ta	  position	  inom	  möten	  och	  event	  
	  
För	  att	  tillsammans	  utveckla	  Sveriges	  vassaste	  eventregion	  samlas	  nu	  eventköpare	  och	  
eventproducenter	  för	  att	  diskutera	  regionens	  möjligheter	  och	  utmaningar	  som	  plats	  för	  
fler,	  bättre	  och	  mer	  affärsdrivande	  möten	  och	  event.	  
	  
24	  januari	  arrangeras	  konferensen	  Fokus	  på	  Event	  på	  Studio	  i	  Malmö.	  Årets	  tema	  är	  ”Stärk	  
Skåne	  som	  eventregion”	  –	  vilka	  är	  regionens	  styrkor	  och	  hur	  vi	  kan	  skapa	  affärer	  av	  dem,	  hur	  
blir	  man	  bättre	  kravställare	  och	  hur	  får	  vi	  leveranser	  som	  verkligen	  ger	  effekt.	  Syftet	  är	  att	  
skapa	  en	  mötesplats	  för	  inspiration,	  samtal	  och	  diskussion	  kring	  utvecklingen	  av	  Skånes	  
möten	  och	  event.	  	  
	  

-‐ Vi	  vänder	  oss	  till	  både	  arrangörer,	  leverantörer	  och	  olika	  samhällsaktörer	  då	  vi	  tror	  
att	  det	  är	  i	  dialogen	  mellan	  alla	  intressenter	  som	  vi	  kan	  hitta	  de	  bästa	  lösningarna,	  
säger	  Claes	  Samuelsson,	  tf	  ordförande	  i	  Skånska	  Branschrådet	  för	  Möten	  och	  Event.	  
Vi	  fick	  väldigt	  positiv	  feedback	  på	  just	  detta	  vid	  förra	  årets	  konferens	  och	  det	  är	  
tydligt	  att	  det	  saknats	  arena	  för	  dessa	  frågor	  i	  regionen.	  

	  
Bland	  annat	  kommer	  Hans	  Andersson,	  Wihlborgs	  Fastigheter,	  och	  Helen	  Frye	  Lindström,	  
Axis,	  att	  ge	  arrangörens	  syn	  på	  vad	  som	  är	  avgörande	  när	  de	  planerar	  möten	  och	  event.	  
Björn	  Bergman,	  ordförande	  i	  Event	  in	  Skåne,	  samtalar	  kring	  värdet	  av	  en	  stark	  eventregion.	  	  
	  
Ali	  Eftekhari,	  från	  Big	  Slap	  och	  Per	  Ögren,	  från	  Toughest	  kommer	  att	  berätta	  om	  hur	  och	  
varför	  de	  tagit	  initiativ	  till	  nya	  event	  i	  regionen	  och	  flera	  av	  regionens	  eventproducenter	  och	  
andra	  aktörer	  diskuterar	  Skånes	  möjligheter	  och	  utmaningar	  som	  eventregion.	  Dessutom	  ger	  
Göran	  Adlén	  en	  spännande	  framtidsspaning	  om	  morgondagens	  möten	  och	  event.	  
	  
Arrangörer	  är	  Skånska	  Branschrådet	  för	  Möten	  och	  Event	  (SBME)	  som	  grundades	  2015	  kring	  
en	  gemensam	  ambition	  att	  förbättra	  och	  utveckla	  mötes-‐	  och	  eventbranschen	  i	  Skåne.	  SBME	  
är	  en	  ideell	  förening	  för	  eventproducenter	  i	  regionen,	  som	  framför	  allt	  vill	  lyfta	  fram	  event	  
som	  strategisk	  kommunikation	  och	  dess	  potential	  att	  skapa	  mervärden	  och	  affärsnytta. 


