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Ett event ska skapa intryck, engagera och väcka entusiasm för 
en produkt eller tjänst. 

Det personliga mötet och den fysiska upplevelsen är viktiga 
komponenter för ett lyckat event. För att skapa en minnes-
värd känsla hos besökaren utförs event allra bäst på en väl 
genomtänkt yta på en överraskande plats. Att genomföra 
framgångsrika event ställer stora krav på flexibilitet, fantasi 
och erfarenhet. 

Kreativ eventproduKtion
Expohouse projektledare arbetar tight tillsammans med  
kunden och dess eventuella byråer för att ta fram kreativa 
idéer i en passande miljö som krävs för ett lyckat  
genomförande och resultat.

Med en fot ständigt i produktionen har vi den flexibilitet som 
krävs för att in i det sista slipa resultatet till det bästa.
Våra kunder kan självklart följa hela processen från idé till 
färdig etablerad eventmiljö.

Expohouse har kort och gott den kapacitet och kreativitet  
som krävs för ett lyckat event.

Besök oss gärna för en inspirerande rundvandring!

vi hjälper er med:
•	Projektering	
	 	 -	Turnéplanering	roadshows
•	Samarbete	med	kundspecifika	byråer
•	Design,	3D	visualisering	och	layout
•	Konstruktionsarbete
•	Produktion	
	 	 -	Eventproduktion	och	grafisk	produktion
•	Lagerhållning	och	logistiksamordning
•	Byggnation,	montering	och	bemanning

event - oslagbara upplevelser



Kapacitet, Kontroll och KunsKap
Expohouse	resurser	säkerställer	att	vi		
kan	leverera	mångsidigt,	snabbt	och	med		
mycket	hög	kvalitet.	Utöver	oändliga		
produktionsmöjligheter	har	Expohouse	även	
många	års	erfarenhet	av	att	skapa	event.	Vår	
kapacitet	innebär	att	vi	med	glädje	tar	helhets-
grepp	för	hela	event	processen.	Från	den	första	
briefen	till	genomförandet	och	slutlig	utvärdering.	
Expohouse	arbetar	dagligen	med	stora	och	små	
event	över	hela	Norden.	Vill	ett	företag	sponsra	
ett	sportevenemang	eller	ordna	en	roadshow	
med	många	eventplatser	så	kan	vi	stå	för	hela	
arrangemanget.	

expohouse som partner
Expohouse	jobbar	även	med	drift	av	hela		
evenemang	som	partner	till	arrangören.	Det	kan	
handla	om	sportevenemang,	konferenser	eller	
företagsevent.	Där	har	Expohouse	både	en		
råd	givande	och	produktiv	funktion.	Med	vår		
erfarenhet	guidar	vi	arrangören	och	våra	projekt	
och	produktionsledare	levererar	allt	som	behövs	
för	ett	lyckat	event.	

eventKoncept – en eKonomisK succé 
Många	företag	ordnar	återkommande	aktiveringar.	
En	effektiv	lösning	är	att	tidigt	satsa	på	hela	
eventkoncept.	På	så	sätt	kan	man	täcka	stora	
och	små	behov	och	samtidigt	slippa	nya	
material	investeringar.	Konceptmaterialet		
kompletteras	enkelt	med	lokala	anpassningar	
som	till	exempel	budskap,	språk	och	speciell	
teknik.	Expohouse	hjälper	till	med	design,		
produktion,	lagerhållning	och	utförande.	

hyrmaterial
För	att	tillgodose	våra	kunders	behov	har	
Expohouse	ett	gediget	lager	av	hyrmaterial	och	
teknik.	För	att	alltid	kunna	leverera	moderna	
komplement	till	anpassade	produktioner	
uppdaterar	och	förnyar	vi	vårt	lager	ständigt.	

expohouse doKumenterar
Förutom	besökarens	minne	av	upplevelsen	är	
dokumentation	ett	sätt	för	evenemanget	att	leva	
vidare	länge.	Vi	fotograferar	och	filmar	aktiviteter	
och	skapar	material	för	webb	eller	internt	bruk.	
Kontakta	oss	så	berättar	vi	mer.	

teKniK, teKniK, teKniK
Ljud	och	bild	maximerar	upplevelsen	av	ett	
event.	Dagens	explosiva	utveckling	av	tekniska	
lösningar	gör	att	gränsen	för	vad	som	är	möjligt	
ständigt	töjs.	Utmana	oss	gärna	med	just	dina	
önskemål.	
	
Hos	Expohouse	är	allt	möjligt!

•	Möjlighet	att	på	kort	tid	skapa	event		 	
	 med	hög	kvalitet	
•	Minska	den	generella		
	 projektplaneringstiden
•	Säkerställa	utseende	och	kvalitétsnivå		 	
	 genom	allt	befintligt	material
•	God	ekonomi	över	tid
•	Minskad	miljöpåverkan

eventKonceptets fördelar:
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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 


