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PRESSMEDDELANDE

Formex startar sommarupplaga av Stockholm Design Week
I samband med att Formex arrangeras 22-25 augusti 2018 tar inredningsmässan steget ut
på staden genom att anordna en sommarupplaga av Stockholm Design Week.
-

Vi vill stärka Stockholm som destination för design. En stark designvecka i augusti tror
vi gynnar alla – branschen, en designintresserad allmänhet och Stockholm stad Vi ser
fram emot att bjuda in till en sommarvecka då hela ska sjuda av design, säger Christina
Olsson, projektchef för Formex.

Formex har för första gången deltagit i London Design Festival och nu senast också gjort nedslag
i Umeå under pågående Fashion Week.
I september medverkade Formex under London Design Festival - tillsammans med Swedish
Design Moves, Stora Designpriset, Visit Sweden och Svenska Ambassaden - för att stötta svensk
design internationellt. Qian Jiang - vinnare av det prestigefulla designpriset Formex Nova 2017 –
valdes ut att delta i en workshop och visa sin design i Prototypa, en sju dagar lång serie av
föredrag, workshops och utställningar som arrangerades av svenska designstudion FUWL, Form
Us With Love i Somerset House London.
I förra veckan deltog Formex i Umeå Fashion Week, som arrangeras sedan 2009, som pågår på
flera platser runt om i Umeå. Arrangemanget drivs av Visit Umeå och destinationsbolagets
medlemmar som består av bland annat butiker, modeaktörer och företag i regionen. Formex och
Visit Umeå bjöd in stadens butiker och företagare till ett vip-event. Dagen efter föreläste Formexteamet både på modeveckans publika scen och för designstudenter på inkubatorn om trender,
hållbarhet och kommunikation.
För mer information besök www.formex.se eller kontakta:
Christina Olsson, +46 8 749 44 28, christina.olsson@stockholmsmassan.se
Lotta Ahlvar, +46 8 749 41 52, lotta.ahlvar@stockholmsmassan.se
Formex arrangeras av Stockholmsmässan och äger rum två gånger per år. Mässan är Nordens
ledande mötesplats för nyheter, affärer, trender, kunskap och inspiration inom
inredningsbranschen. Formex välkomnar 900 utställare, 23 000 fackbesökare och över 850
medierepresentanter.

Inspiration och kunskap, affärsmöjligheter och nya vänner. Stockholmsmässan är Nordens 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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