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Det blir alltmer populärt att välja containrar som plattform för 
aktivering och marknadsföring av ett varumärke, produkt eller 
tjänst. 

Expohouse har många års erfarenhet av container produktion 
och levererar varje år flera kompletta koncept med containrar 
som plattform. 

Containerns stabila ramkonstruktion står i spännande kontrast 
till den dynamiska insidan. Endast fantasin sätter gränser för 
vilket innehåll som är möjligt. 

Att containern är mobil gör den oslagbar för pop-up stores, 
event, roadshows och mässverksamhet. 

Vi har genom åren placerat containrar på mycket varierande 
platser. Ena dagen står containern på ett torg i storstadsmiljö 
för att dagen därpå flyttas till en skidbacke i Svenska fjällen. 
På den tredje dagen huserar containern kanske nattgäster 
med skog och sjö som enda grannar,  eller så flyttas den  
tillbaka till Expohouse för lagerhållning i väntan på nästa turné. 

Variationsmöjligheterna är nästintill oändliga och förmodligen är 
det anledningen till containerconceptens växande popularitet. 

Vi hjälper er med:
•	 Idé	och	design
•	Originalarbeten	och	konstruktionsritningar
•	Projekt-	och	produktionsledning
•	 Inköp	och	produktion
•	Byggnation	och	montering	
•	Transport	och	etablering
•	Lagerhållning
•	Service	&	underhåll

containerkoncept - det populära valet



expohouse bygger
Utifrån	våra	kunders	önskemål	och		behov	
bygger	Expohouse	måttanpassade	containrar.	
Medan	vissa	företag	önskar	små	och	yt	effektiva	
containrar	så	vill	andra	parbygga	större	moduler	
där	varje	modul	kan	kommunicera	olika	produkter	
och		tjänster.		
	
Expohouse	bidrar	gärna	med	tips	och	
rekommen	dationer	som	underlättar	frakt	och	
åtkomst	till	de	hetaste	platserna	för	just	er		
aktivering	och	ert	möte	med	kund.	

expohouse inreder
När	stommen	står	färdig	anpassar	vi	på	
	Expohouse	den	med	just	det	innehåll		
som	behövs	för	att	skapa	oslagbara	
kommunikations	möjligheter	för	ert	företag.		
	
Vi	har	bland	annat	producerat	containrar	som	
innehållit	fullt	kompletta	kök	med	fläktar	och	
diskmaskiner.	Vi	har	byggt		hotellrum	inklusive	
helkaklat	badrum,	toalett	och	dusch.	Önskar	ni	
ett	showroom	fullt	utrustat	med	senaste	tekniken	
inom	ljud,	ljus	och	bild	så	ordnar	Expohouse	
även	det.	

expohouse aktiVerar
Många	företag	har	insett	fördelarna	med	att		
använda	containrar	som	marknadsföringsplatt-
form,	medan	det	för	andra	känns	som		
att	beträda	ny	mark.	

Oavsett	er	tidigare		erfarenhet	kan	Expohouse	ge	
fullservice	genom	hela	processen.	Från	idé	till	
	etablering,	löpande	underhåll	och		uppdatering	
av	framtagen	konceptmodul.	

Behöver	ni	stöd	att	genomföra	själva	
	aktiveringen	så	tar	våra	skickliga	projektledare	
hand	om	detta.	Vi	organiserar		eventturnéer,	
bokar	eventplatser,	sköter	kontakt	och	planering	
med	kommun	och	markägare.	Beroende	på	
eventets	behov	och	syfte	ordnar	vi	event-
bemanning,	logistikplanering	och	frakt.		
	
När	eventet	är	slutfört	tar	Expohouse	hand		
om	avetablering,	returlogistik	och	uppföljning.	

•	Hög	säkerhet
•	Fungerar	lika	bra	alla	årstider
•	Byggmässigt	anpassningsbar
•	Tålig	konstruktion
•	Flexibel	användning
•	Visibel
•	Snabb	och	enkel	etablering
•	Premium	känsla.

•	Eventplattform
•	Butik
•	Kiosk
•	Showroom
•	Verkstad
•	Bostad
•	Monter
•	VIP	lounge	mfl.
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TelefON
+46	(0)8	544	767	60

adress
Metallvägen	44

S-195	72	Rosersberg	

e-pOsT
info@expohouse.com

WeBB
www.expohouse.com

projektering
Projekt	och	produktionsledning.
Ritning-	och	konstruktionsarbete.

Projektadministration	och	
samordning.

design
Display	och	inredningsdesign.
Event	och	monterdesign.

3D	visualisering.
Grafisk	formgivning	
och	originalarbete.

produktion
Inredning,	display	och	monterproduktion.
Bearbetning	av	plast,	trä,	glas,	metall		

och	kompositmaterial.
Grafisk	produktion	med	digitaltryck	på	textil,	
plast,	trä,	glas,	metall,	komposit	och	papper.
Tekniska	lösningar,	el,	ladd	och	larmsystem,	
AV	teknik,	ljussättning	och	belysning.

logistik
Volym,	pall	och	plocklager		

på	4000kvm.
Plock,	pack	och	emballagehantering.
Eventlogistik	och	Cross-docking.
Display	och	inredningslogistik.

fältresurser
Bygg	och	arbetsledare.
Montörer,	installatör	
och	hantverkare.
Service	och	

underhållsresurser.

Expohouse är en helhetsleverantör inom inredning, mäss och eventproduktion.
Expohouse designar, producerar och etablerar butiksinredning, produktdisplayer, mässmontrar, eventmiljöer och showrooms. 

Vi är främst verksamma på den nordiska marknaden och genomför årligen mer än 1000 projekt med varierande karaktär och omfattning.  
Våra tjänster sträcker sig från projektledning, design och konstruktion till produktion, installation och logistiktjänster

expohouse - en helhetsleVerantör

Utmana oss gärna med era önskemål. På exPohoUse är allt möjligt 


