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PERFORUM 2020

När: 25-26 november, 2020
Var: Scandic Infra City, Stockholm

Träningsbranschen i Norden får en ny mötesplats.  

Vår ambition med Perforum är att skapa en ny, energifylld och kvalitativ mötesplats för 
hela branschen (operatörer, nyckelpersoner, tränare och leverantörer). Med hög nivå 
på föreläsare och programinnehåll och en grym produktion vill vi attrahera ett stort 
antal företag och verksamheter inom träning och hälsa. Vi vill skapa förutsättningar 
för branschen att mötas, inspireras och utvecklas samtidigt som vi även skapar en 
plattform för att genererar affärer.  
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ARRANGÖRER & SAMARBETSPARTNERS

Perforum är en samproduktion mellan KlubbSverige, Sweaty Business och event-
byrån Bryssel. Ytterligare samarbetspartners kan tillkomma. Bryssel har bland annat 
varit med och producerat P3 Guld-galan och är ett perfekt komplemment till teamet. 
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Två saker har varit extra viktigt i vår planering av Perforum.
Vi vill skapa grymma förutsättningar för kvalitativa möten för såväl deltagare som leverantörer 
- och det ska vara en jäkla upplevelse att vara på Perforum. 

Vår teknisk plattform kommer vara central under eventet och ni som leverantör kommer bland 
annat inför Perforum enkelt kunna boka möten med deltagare, se vilka kunder som är på plats 
under eventet och skicka spontana mötesförfrågningar. 

Vi kommer lägga en betydande del av vår budget på föreläsare och programpunkter för att 
skapa ett event utöver det vanliga. Content är king. 

UPPLEVELSER & MÖTEN
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Perforum kommer bland annat bestå av en stor upplevelsehall på hela 3300 kvm, ytterligare en 
sal med enorma kristallkronor för gruppträningskoncept och flertalet andra lokaler för olika 
föreläsningar och workshops.

Vi kommer bygga upp upplevelsehallen av både större aktivitetsytor där deltagare kommer 
ha möjlighet att testa olika träningskoncept samt av mindre expoytor där ni som företag kan 
visa er olika produkter och tjänster. Här kommer det även finnas ett loungeområde, perfekt 
för både spontana och planerade möten samt en food court.  

Expoytorna kommer vara uppbyggda av moduler och lika stora för alla. Alla får därför samma 
förutsättningar. Vi hjälper er att anpassa den åt er och vi bygger dessutom upp den åt er. Det 
ingår i priset. Allt för att ni ska kunna komma till Perforum och bara fokusera på det som är 
viktigt för er!

Vi kommer även att erbjuda fler möjligheter att synas. Mer info om det kommer.

BLI EN DEL AV PERFORUM
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Vi kommer premiera de företag som bidrar till att skapa Perforum till framtidens mötesplats 
för träningsbranschen. För alla företag som får 10 deltagare att köpa biljetter till Perforum  
sänker vi kostnaden med 34 000 SEK.

Expoyta i stora Upplevelsehallen
Storlek: ca 10 kvm
Ingår: anpassad monter, matta, monterproduktion, rivning av monter
Pris: 79 000 SEK
Pris efter 10-deltagare-rabatt: 45 000 SEK 

Aktivitetsyta i stora Upplevelsehallen 
OBS: Vi kommer av utrymmesskäl endast kunna erbjuda 6 st aktivitetsytor. 
Storlek: ca 60 kvm
Ingår: 10 kvm monter enligt ovan + 50 kvm yta för koncept.  
Ert koncept blir dessutom en punkt i programmet. Mer detaljer kommer.
Pris: 143 000 SEK
Pris efter 10-deltagare-rabatt: 109 000 SEK

PRISER
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Mer information kommer under Q1 2020. 

Antalet platser för leverantörer kommer dessvärre vara begränsad. 
Är ni intresserade och redan nu vill säkerställa att ni har en plats under Perforum 2020 så 
kontaktar ni oss för mer information och bokning.

Stefan Tingwall
E-post: stefan@klubbsverige.se

INTRESSERAD?
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