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NORDISK  
DESIGN  
I FOKUS
Välkommen till Nordens största och viktigaste mötesplats 
för design och inredning. 

Welcome to the Nordic region’s largest and most important 
meeting place for design and interiors. 

Redan 1960 startade Formex och är i dag den 
äldsta och största fackmässan för present - och inred-
ningsbranschen i Norden. Mässan arrangeras två 
gånger per år, en gång i januari och en i augusti – 
och har med tiden blivit den självklara mötesplatsen 
för alla som är intresserade av nordisk design, 
inredning och morgondagens formgivare.

Mer än 850 utställare samlas under varje mässa 
och här finns en mängd produkter inom inredning, 
presenter, design, barnprodukter, mode, accessoar-
er och mycket mer. Formex är en plats där nationella 
och internationella köpare, agenter, grossister, 
importörer, formgivare, producenter och media från 
hela inrednings - och presentindustrin kan mötas och 
inspireras.

Formex lockar varje gång runt 23 000 besökare 
och 800 medierepresentanter. Förutom affärsmöjlig- 
heter, utmärkta tillfällen till nätverkande och en chans 
att se innovativ ny design, får besökarna även möjlig- 
het att ta del av trender, inspiration och kunskap i 
form av utställningar, föreläsningar och workshops.

Formex was founded back in 1960 and is today one 
of the oldest and largest trade fairs for the gift and interior 
design industry in the Nordic region. The fair is arranged 
twice a year, once in January and once in August, and 
over time has become the given meeting place for anyone 
interested in Nordic design, interior design and tomor-
row’s designers. 

More than 850 exhibitors come together for each fair, 
bringing with them a large range of products within the 
areas of interior design, gifts, design, kid’s products, 
fashion, accessories and much more. Formex provides a 
platform where both national and international buyers, 
agents, wholesalers, importers, designers, producers and 
media from the entire interior design and gift industry can 
meet and be inspired.

Formex attracts approximately 23,000 visitors and 
800 media representatives to each of its fairs. In addition 
to business opportunities, excellent networking activities 
and a chance to see new, innovative design, the fair’s 
exhibitions, lectures and workshops also give visitors the 
opportunity to follow trends, find inspiration and learn.

NORDIC DESIGN IN FOCUS



För prunkande platser både 
ute och inne. Allt man kan 
önska sig för grönare rum.
For colorful spaces – both 

outside and inside. Everything 
you need for a lusher place.

Kliv in i en värld av doft och 
harmoni. Detaljer och produk-

ter för badrum, hemmaspa 
eller relaxrummet.

Step into a world of harmony 
and fragrance. Delightful 

details and products for the 
bathroom, home spa and 

relaxation room.

Här samlas ny och klassisk 
nordisk design och konst- 

hantverk av högsta kvalité.
New and classic designs 

together with artisan  
craftsmanship.

Föredrag om aktuella ämnen. 
Talks about current topics, 

held in Swedish.

Här finns stilsäkra, snygga 
plagg och accessoarer för 

kvinnor, män och barn.
Here you’ll find new fashion 
and accessories brands for 
women, men and children.

Idéutställningar och  
workshops.

Concept exhibitions and 
workshops.

STAND X:XXX STAND X:XXXSTAND X:XXX STAND X:XXX STAND X:XXX STAND X:XXX

Nästa stjärnskott på design-
himlen eller framtidens namn 
inom formgivning. Här finns 
nya, unga och oetablerade 

talanger.
Here you will find new, 

unestablished talents. Perhaps 
the next rising star or future 

design guru.

Unga lovande och  
nyetablerade. Upptäck dina 

nya favoriter inom form-
givning och design.

Young, promising and newly 
established. Discover your 

new favourite designer.

För barn i alla åldrar. Mjuka, 
hårda, roliga och nytänkande 

produkter som både barn, 
och deras föräldrar, vill ha.
For kids of all ages. Find the 
soft, hard, funny and innova-
tive products that both kids 

and their parents want.

Allt du behöver för att  
locka till glädje i köket för 

både fest och vardag.  
Från köksredskap till det 

färdigdukade bordet.
Everything you need to create 
kitchen happiness, everyday 
and party days – from the 

utensils to the table set.

Det senaste inom inredning 
och dekoration. Inspiration 
och kommande trender för 

hemmets alla rum.
For every room and every 

home. Be inspired by the next 
trends and latest news in inte-
rior design and decoration.

LIVING INTERIOR & TEXTILES

LIVING INTERIOR 
& TEXTILES

EN DEL AV FORMEX

MONTER X:XXX

LIVING INTERIOR 
& TEXTILES

EN DEL AV FORMEX

STAND X:XXX STAND X:XXXSTAND X:XXX STAND X:XXX

Allt inom papper och pake- 
tering för så väl pyssel och 
pynt som kontor och butik.
It’s all about paper and  

packaging. Everything for  
the store, office, hobbies  

and crafts.

Ett område med smak.  
Stort urval av ätbara och 

goda produkter som  
gjorda för att ge bort.

An area with taste.  
A large assortment of edible 

and tasteful products  
perfect for gifting.

För hemmets alla vrår. 
Inredning med bredd samt 

souvenirer, present och  
skämtartiklar.

For every corner of your 
home. Here we gathered 

a wide selection of interior 
designs as well as souvenirs, 

gifts and novelty items.

STAND X:XXX

STAND X:XXX

TASTE
EN DEL AV FORMEX

STAND X:XXX

FIND YOUR WAY WITH FORMEX SYMBOLS

FORMEX SYMBOLER

Formex är indelat i olika områden, allt för att hjälpa 
besökare och utställare att hitta sin tillhörighet.

Formex is divided into different areas to help visitors  
and exhibitors find the right area.



Som den största mässan för nordisk inred-
ningsdesign vill Formex med spännande 
föredrag, utställningar och designpriser 
både vara den mest inspirerande och upp- 
lysande mötesplatsen.

Formex bjuder alltid på en inspirationsutställning base-
rad på säsongens tema där material, färger och livsstil 
ingår. Välrenommerade kreatörer bygger utställningen 
med hjälp av en arkitektur och produkter från Formex 
egna utställare. Uppdraget är att skapa en miljö och 
känsla som inspirerar och engagerar. Några exempel 
på tidigare års teman: Soft Nordic, lekfull och avskalad 
nordisk design. Nordic Neat, funktion, ordning och 
reda som ledord. Nordic Essence, från arkitektur till  
små objekt.

Formex instiftade priset Formex NOVA – årets nordiska 
formgivare 2011 för att främja god, nordisk design 
skapad av en ännu relativt oetablerad formgivare. Även 
Formex Formidable delas ut. Ett årligt produktpris som 
premierar och belönar intressant, kvalitativ och tids- 
typisk design.

Mässans konsthantverkare låter inte idéerna stanna 
vid tankar utan ger dem liv i material som de besitter 
djup kunskap om. Medan de ännu inte etablerade 
formgivarna – Young Designers är begåvade, kreativa 
och har framtiden för sig.

Varje mässdag ges i vanlig ordning möjlighet att lyssna 
på kostnadsfria föredrag kring trender, material, sociala  
medier och varumärkesuppbyggning. När det önskas 
en lugn stund är Trendrestaurangen mötesplatsen att 
hämta andan på, och samtidigt inspireras av Trendut-
ställningen du som matgäst befinner dig i. Restaurangen 
är specialbyggd och visar säsongens trender. 

As the largest trade fair for Nordic interior 
design, Formex strives to be not only the most 
inspirational but also the most informational 
meeting place by offering exciting lectures, 
exhibitions and design awards.

Formex always has an inspirational exhibition based on 
the season’s theme that includes materials, colors and life 
style. Well-respected designers build the exhibition using 
architecture and products from Formex’s own exhibitors. 
The goal is to create an environment and feel that inspire 
and engage. Examples of themes from previous years: 
Soft Nordic, playful, minimalist Nordic design. Nordic 
Neat, function and organization are the guiding concepts. 
Nordic Essence, from architecture to small objects.

Formex established the Formex NOVA award – Nordic 
Designer of the Year – in 2011 to promote high-quality 
Nordic design that has been created by a still relatively 
unknown designer. The winner of the Formex Formidable 
award is also announced. Formex Formidable is an annual  
product award to encourage and reward interesting, 
qualitative and contemporary design.

The trade fair’s artisans do not allow ideas to stop at 
the conceptual phase, but rather breathe life into them 
using the materials in which they are experts. While the 
as yet unestablished designers – Young Designers – are 
talented and creative and have a bright future.

Free lectures are held every day of the fair about trends, 
materials, social media and brand creation. If you are 
looking to get away from it all, the Trend Restaurant 
offers the perfect place to catch your breath while at the 
same time offering inspiration from the Trend Exhibition in 
which dining guests are immersed. The restaurant is built 
specifically to reflect the season’s trends.

ALLTID PÅ  
MÄSSAN
ALWAYS AT THE FAIR



DÄRFÖR VÄLJER VI FORMEX

VIKTOR BLOMQVIST, 
VD SKULTUNA
– En stor del av våra åter- 
försäljare inom Skandina-
vien besöker mässan

TERESA LUNDAHL, 
ÄGARE MATEUS STOCK AB
– Formex är ett mycket 
viktig forum för att träffa 
våra återförsäljare

MATTIAS NIEMINEN CEDER-
BERG, COUNTRY MANAGER 
SWEDEN, STELTON A/S
– Formex ger oss  
möjligheten att visa 
upp våra nyheter i  
rätt miljö

PERNILLA LEJNERBORN, FRANCHISETAGARE  
OCH BUTIKSÄGARE, ROYAL DESIGN 
– Formex blir bättre och bättre för varje år

JESPER RØNN LARSEN, 
COUNTRY MANAGER NOR-
WAY & SWEDEN, EVA SOLO
– Formex ger oss en 
möjlighet att ge kun-
derna en upplevelse

ANNA THURESSON, PURCHA-
SING MANAGER/INKÖPSCHEF, 
R.O.O.M & HABITAT
– På Formex känner vi 
av hur olika trender och 
stilar visas

HANNA & JACOB BRUCE,  
GRUNDARE VÄXBO LIN AB
– En stor del av årets 
försäljning för oss sker 
under Formex

CHRISTIAN HAUPT, GRUNDARE HAUPT LAKRITS
– Vi kan få direkt feedback och lär oss  
genom att vara med på Formex

”Formex är en bra mässa för Skultuna 
då en stor del av våra återförsäljare 
inom Skandinavien besöker mässan. 
De senaste åren har även kvaliteten på 
de övriga utställarna ökat vilket vi gillar. 
Skultuna ställer även ut i Paris och New 
York men det är alltid bra och bekvämt 
att göra mässor på hemmaplan.”

“Formex is a good trade fair for 
Skultuna since a large number of our 
Scandinavian retailers attend the fair.  
In the past few years the quality of the 
other exhibitors has also improved, 
which we like. Skultuna also has stands 
at fairs in Paris and New York, but it is 
always nice and convenient to be an 
exhibitor close to home.”

”Mateus säljs hos cirka 150 åter- 
försäljare runt om i Sverige och 
Formex är ett mycket viktig forum  
för att träffa dem. Vi visar vår nya 
kollektion, umgås, och kan dess- 
utom visa vår kollektion på nya 
spännande sätt, alltid stylat av  
olika duktiga stylister.”

“Mateus is sold by approximately 
150 retailers throughout Sweden, 
and Formex is a very important 
forum for meeting them. We show 
our new collection and spend time 
together, and we can also use 
new, exciting methods to show our 
collection, always styled by various 
talented stylists.”

”Formex ger oss möjligheten att 
träffa flera av våra befintliga 
kunder och visa upp våra nyheter i 
rätt miljö. Vi träffar och knyter kon-
takter med nya kunder som är rätt 
profilerade för att bli återförsäljare 
av Stelton- och Rig-Tig-produkter.”

“Formex makes it possible for us to 
meet many of our existing clients 
and show our new products in the 
right environment. We meet and 
establish contact with new clients 
who are properly profiled to be 
retailers of Stelton and Rig-Tig 
products.”

”Efter dagarna på Formex kommer man tillbaka fylld av inspiration, energi och 
lust att förbättra i butikerna. Vi träffar våra leverantörer och bekanta från andra 
kedjor och får tillfälle att prata om branschen och dess utveckling”

“After spending a few days at Formex, you come back filled with inspiration, 
energy and a desire to improve the stores. We meet our suppliers and people 
we know from other chains and have an opportunity to talk about the industry 
and how it is developing”

”Formex är en framgångsrik mässa 
och därför det bästa skyltfönstret 
för oss. Formex ger oss en möjlig- 
het att visa upp våra produkter och 
ge kunderna en upplevelse. En 
klar fördel är även att vi kan prata 
med våra kunder på plats.”

“Formex is a leading trade fair 
and therefore the best way for us 
to present our company. Formex 
gives us the opportunity to show 
our products and offer our clients 
an experience. A definite benefit 
is also being able to talk to our 
clients in person.””Det bästa med Formex är att vi  

har många av våra leverantörer  
på plats och att vi hittar nya varu- 
märken att ta in i vårt sortiment. 
Sedan gör den tydliga strukturen på 
mässhallarna det enkelt att lägga 
upp besöket.”

“The best thing about Formex is that 
many of our suppliers are there and 
we find new brands to add to our 
selection. The clear layout in the 
exhibition halls also makes it easy to 
plan visits.”

”En stor del av årets försäljning 
sker under Formex och det är en 
viktig order bas för oss för att kun-
na planera vår produktion. Formex 
är också en bra plats att nätverka 
med andra företa gare samt visa 
pressen våra nyheter.”

“We do a significant portion of 
our annual sales at Formex, and 
this creates an important order 
base on which we are able to 
plan our production. Formex is 
also a great place to network with 
other companies and present our 
new products to the media.”

”Det är ett utmärkt läge för oss att presentera nya smaker, förpackningar 
och idéer och på detta få direkt feedback. Vi lär oss genom att våra med 
på Formex!”

“Formex presents us with an excellent opportunity to introduce new flavors, 
packaging and ideas and receive immediate feedback. We learn by 
attending Formex!”



ANTAL  
UTSTÄLLARE
2017 vår: 802
2016 höst: 920
2016 vår: 789
2015 höst: 897
2015 vår: 823

BESÖKARNAS  
BEFATTNING:  
Vd/butiksägare,  

inköpare/beslutsfattare, 
inredare/stylist, arkitekt  

och designer 

23 000 
BESÖKARE
Varav 10 %  

internationella
(2017)

800
Media- 

representanter

ANTAL
JOURNALISTER

2017 vår: 779
2016 höst: 779
2016 vår: 816
2015 höst: 776
2015 vår: 890

I SIFFROR

ANTAL  
BESÖKARE

2017 vår: 23 218
2016 höst: 22 662
2016 vår: 25 305
2015 höst: 23 305
2015 vår: 24 725

33000 m2

Facts and statistics 
• 802 exhibitors

• 33,000 m2 net

• 23,000 visitors, of which 10% international

•  Position of visitors: CEO/store owner,  
buyer/decision-maker, interior designer/stylist, 
architect and designer

• 800 media representatives



LIVING INTERIOR & TEXTILES

WEST ENTRANCE

EAST ENTRANCE

BODY & 
BATH

FASHION & AC-
CESSORIES

B DESIGN

KITCHEN & 
TABLE

CRAFT

TASTE

PAPER & PACKAGING

KIDS & TOYSMIXED INTERIOR & GIFTS

FLORAL & GARDEN

YOUNG DESIGNERS

NEXT 
STEP

Scandic Talk hotel
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77%
av Formex utställare  

anser att mässan gett  
förväntat resultat

64% 
av Formex besökare är  

chefer, ägare eller  
inköpare  90%

av Formex besökare  
har köpinflytande 

49%
av Formex besökare köper 
något på mässan och 25 % 

har begärt in offerter

62%
av Formex besökare letar i  

huvudsak efter nya tänkbara  
produkter och leverantörer 

92%
av Formex viktigaste utställare 
kommer att boka sig på nästa 

Formexmässa redan nu

Visitors and exhibitors
•  64% of Formex visitors are  

managers, owners or buyers

•  90% of Formex visitors  
influence purchases

•  49% of Formex visitors buy  
something at the fair, and  
25% have requested quotes

•  62% of Formex visitors are  
looking primarily for new  
products and suppliers

•  92% of Formex’s most import- 
ant exhibitors will be reserving 
their spot at Formex now

•  77% of Formex exhibitors  
consider the trade fair to  
meet their expectations

We will answer any questions you may have  
whether your are an exhitibor or a visitor. We’ll  
assist you with general information about the fair, but 
also with specific questions regarding international 
pavilions, good-handling, customs, stand-bookings, 
transport and hotels, PR and marketing, etc.

SALES SWEDEN
CONTACT US

LIVING INTERIOR & TEXTILES, 
BODY & BATH 
Maja Olsson Sax, Sales Manager 
maja.olssonsax@stockholmsmassan.se 
+46 8 749 4105

NORDIC AREA DESIGN,  
FASHION ACCESSORIES,  
KITCHEN & TABLE, CRAFT
Mimmi Melén, Sales Manager 
mimmi.melen@stockholmsmassan.se 
+46 8 749 4184

MIXED INTERIOR & GIFTS,  
TASTE FLORAL & GARDEN,  
PAPER & PACKAGING,  
KIDS & TOYS 
Shara Said, Sales Manager  
shara.said@stockholmsmassan.se 
+46 8 749 9217

OUR REPRESENTATIVES
DENMARK + NORWAY
Jonny Sjöberg and Marianne Sjöberg 
stockholmsmassan@mail.dk

GERMANY/SWITZERLAND/AUSTRIA
Annelie Bäck-Heuser
baeck - partner@t-online.de

GREAT BRITAIN/REPUBLIC OF IRELAND
Jennifer Hall
jennifer.hall@otsa.net

ITALY
Maria Elena Puppi
info@ogs.it

SPAIN/PORTUGAL/FRANCE/BENELUX
Eduardo Teixeira-Alves
eduardo.teixeira@prored.es



”Formex är den äldsta, största och 
ledande fackmässan för present- och 

inredningsbranschen i Norden”
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