
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. 

Det var fullt pådrag redan från start på onsdagsmorgonen och tempot höll i sig under båda 
mässdagarna. Mässan satte ett ordentligt fotspår på den Västsvenska IT-marknaden och bevisade att 
det är en mässa att lita på i branschen. Så här säger några av mässans utställare: 

 

”IT Solutions Expo får 10 av 10. Här finns rätt besökare, bra utställare och relevanta och intressanta 

föreläsningar. Vi har fått in en hel del leads som vi kommer gå vidare med och vi har en offert på 

gång efter ett möte här igår.” 

Ulf Wilhelmson, Försäljningschef B2B, Komplett.se 

”Vi har genom mässan kommit i kontakt med personer i beslutsfattande roller inom Volvo och det 

har ju varit jättebra. Besökarna är IT-människor och det finns en bra blandning mellan stor och små 

aktörer i IT branschen vilket är tjusningen med mässor. Dustin i Stockholm är sämre för den är för 

splittrad både när det gäller utställare och besökare. Här i Göteborg är den riktiga IT-mässan.” 

Kristina Hjelm Åkerman, Accunt Manager, Huawei 

”Vi har en ny teknologi som vi vill visa upp för företag som vill skydda sina mobila enheter och det har 

vi verkligen lyckats med. Alla är jätteintresserade. Besökarna är exakt rätt målgrupp för oss och vi har 

redan nu allmänt oss till easyFairs nästföljande mässor både i Finland och i Sverige. Vi är väldigt 

nöjda!” 

Kimmo Wires, Produktchef, Tech 21 

”Vi har träffat några riktigt bra potentiella nya kunder och det har varit några intresserade kunder i 

vår monter.  Vi är väldigt nöjda med publiken alltså vilka som kommer hit. Det har varit jättebra!” 

Andres Holmstedt, VD, Aitellu 

”Mässa har varit jättebra hittills, vi har fått in säkert 80 leads. Vi har även fått in förfrågningar till vår 

koncern så vi har hittat en bred marknad inom det här forumet.” 

Thomas Bäckström, Sales Manager, Bredbandsbolaget 

”Vi är här för att träffa lite slutkunder istället för att gå genom underleverantörer och det har vi 

lyckats med. Vi har fått in några bra leads somliga riktigt intressanta och det finns många relevanta 

besökare. Det finns ju ett värde i att bara visa upp sig men vi har prata med några riktigt stora 



potentiella kunder och vinner vi en av dem så har vi tjänat på den här mässan.” 

Andreas Eriksson, Channel Manager Distribution, Philips 

”Vi är här för att synas och för att knyta kontakter med de som jobbar inom IT och IT Solution Expo 

har verkligen uppfyllt detta syfte. Det är roligt med mycket internationella besökare och vi har fått in 

sex-sju konkreta förfrågningar under första dagen. Jag skulle absolut säga att montern är värd 

pengarna. Jag tycker även det var väldigt bra att man kan få förbokade möten det har jag inte varit 

med om innan.” 

Carola Sörensson, Area Sales Manager, Westermo 

”Mässor kan vara lite svåra nu för tiden men IT Solutions Expo har ett tydligare fokus, det är mer vår 

målgrupp. Kvalitén på besökarna har varit över genomsnittet. Vi har fått in ett antal riktigt heta leads 

så investeringen att komma hit tror jag att vi kan räkna hem ganska enkelt. Om man fick välja vilka 

mässor som vi ska närvara på nästa år så hamnar IT Solutions Expo högt upp på min lista.” 

Sören Altemark, Senior Sales Engineer, WatchGuard 

 

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. 
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