14 mars 2013

PRESSMEDDELANDE

Stockholmsmässan och InvitePeople får prestigefull internationell
utmärkelse
Stockholmsmässan har tillsammans med det svenska företaget InvitePeople tilldelats den
internationella utmärkelsen UFI ICT Award, för bästa IT-stödda innovation inom mässbranschen
2013. UFI (Union des Foires Internationales) är en världsomspännande organisation med 621
medlemsföretag i 85 länder.
InvitePeoples affärsidé är att ta fram mobila och webbaserade lösningar för den som ska
arrangera, ställa ut på eller besöka till exempel en mässa. Samarbetet med Stockholmsmässan
startade med ett system för mötesbokning och ”matchmaking”, som sedan har byggts ut med
möjligheter till registrering, betalningar, seminariebokning, sociala nätverk och kopplingar till
externa sociala medier. I fokus står hela tiden evenemangets kärna – det personliga mötet.
– För oss på Stockholmsmässan är det viktigt att ge våra besökare och utställare enkla och
smidiga verktyg som de kan använda före, under och efter ett evenemang. InvitePeople har gett
oss ett sådant verktyg, eftersom det hjälper alla inblandade att bli mer effektiva och få ut mer av
sitt besök hos oss, säger Patric Sjöberg som är vd för Stockholmsmässan.
Stockholmsmässan och InvitePeople ska presentera sitt vinnande bidrag på ett möte i Shanghai i
april och sedan ta emot priset på UFIs åttionde kongress i Seoul i november.
– Utmärkelsen är en fantastisk bekräftelse som visar att InvitePeople är med och leder
utvecklingen för att förnya mötesbranschen, hela tiden med hjälp av den senaste tekniken, säger
Mats Storckenfeldt som är vd för InvitePeople.
UFIs vd Paul Woodward säger följande om utmärkelsen:
– Det vinnande bidraget 2013 har lyckats göra det personliga mötet till en marknadsföringsmässig
guldgruva genom att se till att rätt personer får kontakt med varandra. Det är lösningar som denna
som säkerställer att mässor kommer att fortsätta vara det främsta forumet för effektiva
affärsmöten även i framtiden.

För mer information kontakta:
Helena Nilsson, marknads- och kommunikationschef Stockholmsmässan, 070 – 789 44 19,
helena.nilsson@stockholmsmassan.se
Mats Storckenfeldt, vd InvitePeople, 070 – 579 97 39, mats@invitepeople.com

Inspiration och kunskap, affärsmöjligheter och nya vänner. Stockholmsmässan är Norden största mötesplats med ett 70-tal
branschledande mässor och hundratals nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang varje år.
Vi ser fram emot att träffa dig!
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