
Shopping Village arrangeras av Fairfactory, ett av Sveriges ledande eventföretag,  
vars medarbetare har mer än 30 års erfarenhet från ledande mässarrangörer. Företagets 
grundare har djup förankring inom ridsporten och dess mässor, bl a som medarrangör av 
Jönköping Horse Show och medlem i organisationskommittén för Gothenburg Horse Show. 

Genom att kombinera det bästa 
av två världar attraheras en 
bred och köpstark publik. På 
Stockholm Stadion kan hela 
familjen ta del av toppsport, 
unga talanger, produkter och 
tjänster från led ande ridsport
företag och unika shopping 
 erbjudanden på mäss området. 
Dessutom erbjuds ett kids  
corner, clinics, föreläsningar 
och en enastående mat och 

dryckes upplevelse i foodcourten. 
Evenemangets stora satsning på 
VIP området som en mötesplats 
för före tags   kunder attraherar 
en omfattande och köpstark 
publik inte bara från Stockholms
området utan hela landet.  
Goda affärs möjligheter och en 
unik ridsportupplevelse förenas 
på LGCT Stockholm och  
Stockholm Horse Week.  
Häng med du också!

UTSTÄLLARINBJUDAN
SHOPPING VILLAGE

17–19 juni 2022 
Stockholm Stadion

ETT EVENEMANG I VÄRLDSKLASS                                       
MED HISTORISKA RÖTTER

På anrika Stockholm Stadion möter historien 
framtiden. Målsättningen för LGCT Stockholm  
och SHW är att vara en internationell mötesplats 
för alla ridsportintresserade genom att bjuda  
på toppsport, samtidigt som unga talanger får 
möjlighet att visa upp sig. Touren livestreamas 
och direktsänds i TV, vilket garanterar bred  
mediatäckning och ett omfattande intresse.

LOUISE BLOMBERG
Försäljning och kundadministration
0707153633
louise.blomberg@fairfactory.se

PETER SCOTT
Försäljning och innehåll
0706609826
peter.scott@fairfactory.se

FÖR BOKNING AV MONTER ELLER  
YTTERLIGARE INFORMATION, 
KONTAKTA OSS:

För mer info: gcglobalchampions.com

I Sverige har vi fler hästar än kor. 360 000 hästar gör Sverige 
till ett av världens hästtätaste länder. Med 30 000 företag 
skapar hästnäringen varje år sammanlagt 38 000 arbets
tillfällen och omsätter minst 31 miljarder kronor. 
 
Därför är det kanske inte så konstigt att ridsporten nu upp
lever fantastiska framgångar. Det historiska OSguldet i 
Tokyo och Peder Fredricsons individuella silvermedalj bidrar 
till att göra ridsporten hetare än på många år. Att Peder 
Fredricson vann Longines Global Champions Tour och  
Henrik von Eckermann tog hem superfinalen i Prag 2021 
skapar ett helt nytt intresse för LGCT och GCL. 

Chansen att se våra svenska världsstjärnor 
på hemmaplan  lockar som alltid många 
besökare. Och nu efter pandemin säkert 
extra många.

Boka din 
monter nu!

SVENSK RIDSPORT  
HETARE ÄN NÅGONSIN

https://www.gcglobalchampions.com/en-us/schedule/2022/stockholm/location
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Som utställare i Shopping Village deltar du inte bara i 
ett av världens främsta ridsport evenemang. 
Du når framför allt en köpstark  
målgrupp, som vill uppleva och 
shoppa de senaste livsstils
produkterna och tjänsterna 
till sig själva, sina hästar och 
sina anläggningar. 
 
Ett anpassat tidsprogram och  
att framridningen ligger centralt  
placerat på mässområdet bidrar 
till starka besökarflöden. Dessutom 
förläggs en eller flera mat- och  
dryckesupplevelser på mäss området 
så att besökarna vill stanna hos  
utställarna länge. Om inte för gott. 

I PRISET INGÅR evenemangsgolv, del 
i expotält, avskiljande monterväggar, 
återvunnet trallgolv, el anslutning (inkl. 
förbrukning) och wifi. Dessutom ingår en 
biljett till varje programpunkt i tävlings
programmet (ej lördag eftermiddag) för 
alla utställare. 
 
Vid önskemål om belysning, förråd eller 
möbler, kontakta oss för separat offert.  

TOPPSPORT PÅ ANRIKA  
STOCKHOLM STADION

SHOPPING VILLAGE

DIN MONTER
Du ställer ut i en nyckelfärdig  
miljö med expotält. Bara att flytta 
in och börja göra bra affärer.  
 
Antalet monterplatser är dock begränsade. 
Säkra din plats nu genom att höra av dig 
till oss på Fairfactory omgående! 

MONTERPLATSER finns i olika storlekar. 
Minsta monter är 9 kvm. 
Pris: 1 695 kr per kvm (med bokatidigt 
erbjudande*.) Ordinariepris 1 895 kr. 
Grundavgift: 6 500 kr
Utställarförsäkring: 1 495 kr

Bokatidigt 
erbjudande*  

om 200 kr per  
kvadratmeter!  

Antalet  
montrar är  

begränsade.  
Anmäl dig nu!  

LGCT Stockholm och Stockholm Horse Week är ett inter
nationellt ridsport evenemang av yppersta toppklass. Det 
är här världens bästa ryttare och hästar gör upp om de 
högsta prispengarna på 18 tävlingsplatser världen över. 

Den prestigefyllda touren tog sin början i Doha för att med nedslag  
på spektakulära platser som t. ex. Paris, London, Monaco, Mexico City 
och New York avslutas med en superfinal i Prag. 

2019 anslöt Stockholm och Sverige som den första och enda del täv
lingen i Norden. 2022 samlas på nytt världens bästa ryttare och hästar 
i Stockholm för att tävla individuellt i Longines Global Champions Tour 
och i den unika lagtävlingen Global Champions League, i år med ett 
eget lag (Stockholm Hearts). 

Stockholm Horse Week kompletterar programmet med tävlingar  
och upplevelser som passar hela familjen – och ger en bred målgrupp  
för mässan. 

* gäller vid bokning före 30 april 2022. Priser exkl. moms.Illustrerande bilder. Slutligt utseende kan förändras.


