
Lanseringen av mässan IT Solutions Expo blev en riktig fullträff! 
Lanseringen av mässkonceptet IT Solutions Expo 2014 på Svenska Mässan i Göteborg den 2-3 april 

blev en riktig fullträff med 2 786 besökare, över 50 kvalitativa programpunkter som drog fulla scener, 

spännande aktiviteter och engagerade utställare – och allt samverkade i dagarna två. 

Fokus på den digitala revolutionen och ny teknik   
IT Solutions Expo är den nya IT-arenan som till 100 % fokuserar på verksamhetsutveckling och 
effektivisering genom ny teknik. Temat gick som en röd tråd genom båda mässdagarna både i 
utställarnas montrar och på mässans fyra scener. Experter från världens hörn betonade vikten av att 
hänga med i och vara del i den digitala utvecklingen och inte minst provokatören Alexander Bard 
drog fullt hus när han mässans andra dag utmanade genom sin träffsäkra föreläsning om framtidens 
digitala trender. Det bubblade även av aktivitet på mässans 3D-arena där skrivarna visade framtidens 
teknik för nyfikna åskådare. 

Branschprofiler drog fulla hus  
Mässans scener som igång från tidig morgon båda dagarna var oerhört välfyllda och besökarna kunde 
bland annat lyssna till frukostseminarier om "Content Marketing" och ”Digitala trender och Sociala 
Medier”. Därefter följde eminenta talare som; Harri Koponen - grundaren till Angry Birds, Joel 
Kjellgren- Data center manager Facebook, Ali Jafari från Twitter Europa, Mikael Lindberg från 
Gartner, Kamilla Kohn Rådberg från Chalmers och föreläsare från kända varumärken som; Volvo, 
Ericsson, Google, Microsoft, IBM, Symantec, Ruag Space med flera. 

Mässan satte ett ordentligt fotspår på den Västsvenska IT-marknaden och bevisade att det är en 
mässa att lita på i branschen.  

IT Solutions Expo 2015  
IT Solutions Expo i Göteborg arrangeras nästa gång den 4-5 mars 2015 på Svenska Mässan, men  

innan dess besöker mässan också Malmö med ett extra fokusområde. Den 21-22 januari 2015 

lanseras IT Solutions Expo med Digital Marketing på MalmöMässan. 

För mer information om mässan, vänligen besök www.easyFairs.com/itsolutions 
Vid frågor eller intervjuer kontakta mässans projektledare Magdalena Ranagården: 031 – 89 41 22 
magdalena.ranagarden@easyFairs.com 


