
STÓRSÝNINGIN

LIFANDI HEIMILI 2020

KYNNINGReykjavik, 15. desember 2019



UM VISTA EXPO

Sýningin

Heilsa og lífsstíll 2015

Haldin í Hörpu 2. til 4. okt.

Heilsa og lífsstíll 2016

Haldin í Hörpu 29. og 30. okt.

Ráðstefnan

Fasteignaráðstefnan

Í Hörpu 25. febr. 2016. 

Fasteignaráðstefnan

Í Hörpu 22. febr. 2017.

Sýningin

MY BABY 2016

Í Hörpu 10. og 11. sept. 

Sýningin 

FIT & RUN 2016, 2017, 2018 og 

2019 

Í Laugardalshöll í ágúst ár hvert.

http://www.fitrunexpo.is/


UM VISTA EXPO

Sýningin

Amazing Home Show 2017

Í Laugardalshöll 19. til 21. maí

Tónleikar

COCK ROBIN

Í Eldborg 15. sept 2018. 

Sýningin

Lifandi heimili 2019

Í Laugardalshöll 17. til 19. maí

Tónleikar

FOREIGNER 

Í Laugardalshöll 18. maí 2018. 



OG SÝNINGUNA
LIFANDI HEIMILI OG BARNIÐ 2019

Sýningarnar LIFANDI HEIMILI OG BARNIÐ 2019 voru 

haldnar í Laugardalshöllinni 17.-19. maí 2019.

Helstu upplýsingar:

✓ 75 fyrirtæki kynntu vörur sínar og þjónustu á sýningunum.

✓ Um 17.000 manns komu í Höllina sýningarhelgina.

✓ Föstudagur var fyrirtækjadagur og laugard. og sunnud. fyrir 

almenning.



UM SÝNINGUNA 2020

LIFANDI HEIMILI 2020 er stórsýning fyrir alla fjölskylduna þar sem 

áherslan er m.a. lögð á það nýjasta í vörum og þjónustu fyrir heimilið, barnið, 
verðandi foreldra og í heilsu og lífsstíl.

● Verður haldin 19. og 20. september 2020 í Laugardalshöll

● Skemmtilegar kynningum og uppákomur. 
o Frábær dagskrá fyrir yngri kynslóðina!
o Wow factor

● Stærsta sýningin sem haldin hefur verið fyrir almenning.
o Áætlað 25 - 30 þúsund gestir mæti á sýninguna
o 3.000 þúsund fm. gólfpláss
o Allt að 100 sýnendur



Sýningin er þemaskipt í eftirfarandi þemu:

1. NÚTÍMAHEIMILIÐ, - allt fyrir lifandi heimili
2. BARNIÐ, - allt fyrir verðandi og nýbakaða foreldra.

3. HEILSA & LÍFSSTÍLL - allt fyrir heilsusamlegan lífsstíl.

UM SÝNINGUNA 2020



LAUGARDALSHÖLLIN 



Media Partner 
sýningarinnar

Munum leitast eftir að vera með öflugan Media Partner (MP) 
fyrir sýninguna:

• Birtingur var okkar MP á síðustu heimilissýningu

• Sjáum mikil tækifæri með samstarfi við Sýn (win/win)

• Viljum auglýsa og kynna sýninguna í sjónvarpi, útvarpi og 
á samfélags- og vefmiðlum. Teljum ýmsar áhugaverðar 
leiðir færar í þeim efnum.

• Sýn getur verið með bás (42 fm, t.d. eyja) á sýningunni og kynnt eitt eða 
fleiri vörumerki, og selt áskriftir.

• Sýn getur í samstarfi við okkur nálgast þátttökufyrirtæki og selt þeim 
auglýsingapakka fyrir sýninguna

• Munum dreifa boðsmiða til allra heimila á höfuðb.svæðinu, Sýn fengi lógó á 
þann miða og getur dreift miðum til ákveðinna viðskiptahópa

Verðmæti:

Sýningarbás: kr. 1.200.000 + vsk.

Greiðsla okkar: kr.    200.000 + vsk.

Lógó á boðsmiða: kr.     100.000 + vsk.

Lifandi heimili fær:

Sjónvarpsauglýsingar: kr.   700.000 + vsk.

Útvarpsauglýsingar: kr.   400.000 + vsk.

Vísir: kr.   400.000 + vsk.



VERÐUR ÞÚ MEÐ? 

Frekari upplýsingar: Frekari upplýsingar:

mailto:omar@vistaexpo.is
http://www.lifandiheimili.is/
mailto:ivar@vistaexpo.is
http://www.lifandiheimili.is/

