
VÄLKOMMEN TILL DEN 
42:A UPPLAGAN AV 
PREVIEW FABRICS  
& ACCESSORIES!
 
Preview Fabrics & Accessories är en 
skandinavisk textilmässa med internationella 
fabriker, producenter och väverier. För många 
designers börjar den nya säsongen till lika stor 
del här som vid skissbordet. Inom väggarna ryms 
stor kunskap hos de experter på textila material 
och accessoarer som deltar. Här presenteras de 
nya kollektionerna på ett tillgängligt sätt före de 
internationella mässorna. 
 
Preview Fabrics & Accessories arrangeras i 
Stockholm Fashion District, ett kluster och 
community för modeindustrin i Sverige och 
internationellt. Här finns daglig verksamhet i 
showroom med svenska och internationella 
varumärken. Stockholm Fashion District 
organiserar även affärsfokuserade aktiviteter och 
event för inköp till e-handels och retailleden, 
erbjuder forum för att diskutera aktuella 
branschfrågor samt vidareutveckling genom 
seminarier. 
 
Välkommen till Preview Fabrics & Accessories.

Fördelar
- Effektiva möten med dina kunder.
- En överblick över kommande säsong.
- Inspiration, ny kunskap och service  
för dig och dina kunder.
- Tillfällen för nätverkande och att  
knyta nya kontakter.
- Utbyte av erfarenheter med kollegor  
i branschen.
- Seminarier och workshops under  
taket för Fashion Business Academy  
inom ämnen som kunden identifierat  
som viktiga.
- Marknadsföringsmöjligheter via  
Stockholm Fashion Districts kanaler,  
så som nyhetsbrev, sociala medier o 
ch website.
- Tillgänglighet med tre p-hus, hotell i 
området, båtar till city och tät busstrafik. 



BOKA  
DIN YTA
Datum & öppettider
1-2 september, 2021
Onsdag 09.00-18.00
Torsdag 09.00-16.00 

Plats 
Nacka strand, en del av  
Stockholm Fashion District, 
www.stockholmfashiondistrict.se

Så bygger vi 
Vi erbjuder eget eller delat mötesrum alternativt 
monteryta. Vi arbetar för en öppen och 
inbjudande miljö. Målet är att möta dina 
önskemål i så stor utsträckning som möjligt, men 
vi uppmanar dig att noga läsa 
monterbekräftelsen och studera ritningen som 
du får med bekräftelsen för att säkerställa att du 
förstått din placering.
 
Inkluderat
- grenkontakt
- ett mötesbord och stolar 
 
Extra bord med måtten 150x70 cm ingår enligt 
nedan fördelning:
12 kvm: 1 extra bord och 2 stolar
18 kvm: 3 extra bord och 6 stolar 
24 kvm och över: 4 extra bord och 8 stolar 
 
Det är ditt ansvar att meddela arrangören det du 
ej önskar. Du får gärna ta med egen inredning, 
men då vill vi att du informerar om detta i förväg 
så att vi kan planera för din medverkan och för 

att du ska slippa merkostnader.
Belysning
Du kan ta med egen belysning eller beställa den 
belysning du har behov av från ExpoService, 
Exposervice.nu.  
Kontakta gärna Peter Alexandersson,  
+46 73 367 71 44, peter@exposervice.nu.

Materialbibliotek och digitalt showroom 
För att underlätta för kunden kategoriserar vi 
efter typ av produkt och hållbarhetskategori på 
Stockholmfashiondistrict.se. 
 
Du anger kategorier i ditt digitala showroom. 
Kategorierna är framtagna i samråd med er som 
medverkar och efter önskemål från era kunder.

Kostnader
SEK 900/kvm för monterytan (minst 9 kvm).
Medlemmar i Association of Trade Partners 
Sweden, SEK 600/kvm.

Marknadsföring av din medverkan 
Vi erbjuder flera möjligheter att ta extra plats, 
om det så är för att ge en nyhet lite extra ljus, 
berätta om något bra ni gjort eller för att visa 
upp en superfin kollektion! Läs mer i Mediakitet 
och boka när du bokar din medverkan. 

Trade Partners Sweden är ett modernt 
internationellt affärsnätverk som tar handel på 

största allvar. Bland våra medlemmar finns 
agenter, distributörer, importörer eller leverantörer 
som är verksamma inom en rad olika branscher. 
Till exempel mode, möbler & inredning, mat & 
dryck samt industrin. Trade Partners Sweden är 

grundare av och driver Stockholm Fashion District 
för modeindustrin i Sverige. Välkommen som 

medlem i Association of Trade Partners Sweden. 
 

Tradepartnerssweden.se



DIGITALA  
SHOWROOM
Digitaliseringen går just nu fort och som 
varumärke är det är viktigt att följa med i 
utvecklingen och finnas där dina kunder finns. 
 
Som ett komplement till fysiska showroom och 
mötesplatser samlar Stockholmfashiondistrict.se 
över 600 varumärken i digitala showroom. Välj 
mellan paketen small/medium/large. Har du en 
fysisk plats i distriktet uppgraderar vi dig till 
medium utan extra kostnad, värde SEK 10.200. 
 
Med ett digitalt showroom kan du enkelt hålla 
dina kunder uppdaterade, visa nyheter och skapa 
nya kontakter.  
 
Övergripande områden: 
- Brands (sales office) 
- Textile & production 
- Other services 
Dessa är sedan uppdelade efter segment.

EXEMPEL



VAD HÄNDER  
EFTER ANMÄLAN?

Vid anmälan
- Deadline för anmälan är den 31 maj. 
 
- Planera för vilka marknadsföringsmöjligheter du 
vill ta del av i samarbete med Stockholm Fashion 
District.

Juni
- Uppdatera ditt digitala showroom och kom ihåg 
att noga ange kategorier för respektive produkt/
fabrik.

- Du får en ”Save the date”-inbjudan och 
registreringslänk. Kom ihåg att informera dina 
kunder! 
 
- Meddela oss gärna vilka som är dina viktigaste 
kunder så hjälper vi dig att hålla dem 
uppdaterade.

Innan semestern... 
- Nu är det dags att boka in kunder och se till 
att de kommer och besöker dig under dagarna. 
Använd gärna länken till den digitala 
registreringen där också programmet presenteras 
och uppmuntra gärna kunden att besöka ditt 
digitala showroom! 
 
- Vi skickar dig ett förslag på din monterplats 
och du får utställarinformationen. Detta mail är 
det mycket viktigt att du läser igenom noga så 
att du har koll på din placering etc. 
 
- Du får din faktura.

Det närmar sig...
- Se till att dina kunder fått inbjudan, öppettider 
och information om eventuella seminarier etc. 
 
- Fakturan måste vara reglerad före inflytt. 
 
- Nu är vi superpeppade på att träffa dig  
och alla kunder under Preview Fabrics & 
Accessories i Stockholm Fashion District!

KONTAKT

SOFIA LIDGREN, PROJECT MANAGER 

SOFIA@STOCKHOLMFASHIONDISTRICT.SE

 +46 (0)73-539 03 66




