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YOGA GAMES
SKANDINAVIENS STÖRSTA YOGAEVENT 

Yoga Games är en helg fylld av upplevelser, kunskap och inspiration presen-
terade i form av yoga, föreläsningar och workshops. Yoga Games har blivit 
en självklar mötesplats för utövare, studioägare och varumärken. Målet är 
att sprida yoga genom att erbjuda ett brett utbud där alla kan vara med!

 
HISTORIK 
Årligen görnomförda events sedan:

Göteborg 2011
Stockholm  2015
Malmö 2018
Köpenhamn 2021 



MÖT NYA OCH BEFINTLIGA KUNDER PÅ 

YOGA GAMES HÄLSOMÄSSA
Som utställare på Hälsomässan har du en unik möjlighet att träffa målgruppen face to face, 
bygga kundrelationer, exponera varumärken samt testa produkter. Av Yoga Games besökare är 
det många som jobbar inom yoga/träning och äger/driver studios i hela Skandinavien. 

Som utställare får du även exponering på hemsidan samt ett antal gratisbiljetter till Yoga Games 
för personal eller marknadsaktivitet. Det finns fyra olika alternativ som varierar i storlek och pris 

på monterplats beroende på vad ditt företag önskar.

YYoga Games Hälsomässa hålls öppen för besökare under lördag och söndag. Under fredagen 
bygger utställarna upp sina montrar. Hälsomässan är öppen för 

allmänheten och har gratis entré!  
Se till att boka tidigt för att säkra den bästa monterplatsen!



THE NUMBERS
Besökare per event 1500-2500

98% kvinnor

40 år medelålder

Instagram 9000

Facebook 13 500

Biljettpriser 1950-2790kr  (lör+sön)

Gratis att besöka HälsomässanGratis att besöka Hälsomässan

Biljetter släpps ca 5 månader innan eventen

IG yogagames

FB Yoga Games

www.yogagames.org 



HÅLLBARHET
SOCIALT, EKOLOGISKT ELLER EKONOMISKT

För oss är det viktigt att alla tar sitt ansvar och anstränger sig extra, 

för att vi alla skall få en bättre framtid och en fungerande planet.

Från 2020 ställer vi krav på alla utställare att de beskriver på vilket sätt de 

anstränger sig för att nå detta mål. Det kan vara i produktion, transporter,

förpackning, resursförbrukning personalfrågor o.s.v. 

Tillsammans skall vi bidra till friskare kroppar och sinnen som 

njuter njuter av en välmående planet! 





 15% RABATT
vid bokning av mer än
 en stad samtidigt

 ALLA STÄDER
och

SPONSORSKAP
Kontakta oss för 
exklusivt upplägg

STORLEK OCH PRISER 2021
24 KVM
8 biljetter Lördag & Söndag
Egen klass eller föreläsning
28 000 ex moms

12 KVM
4 biljetter Lördag & Söndag
16 000 ex moms16 000 ex moms

6 KVM
2 biljetter Lördag & Söndag
8 000 ex moms

3 KVM
4 000 ex moms

Klass eller föreläsning i gratis salen 4000 ex moms

VValuta: SEK i Sverige och DKK i Köpenhamn



AKTIVITETER

PUNKT I MÄSSPROGRAMMET
Skapa extra uppmärksamhet til din monter genom happenings i din monter. 

Ex.Boksignering, Fråga yogaläraren, 5 minuters meditation, utlottningar m.m  

PRODUKTER I PRESENTERS LOUNGE
Sponsra med produkter i Presenters Lounge. Back-Stage för alla lärare och 

föföreläsare är ett utmärkt område för uppmärksamhet kring mindre produkter 

och give-aways  

DIGITALT ERBJUDANDE TILL DELTAGARE
Ca tre veckor innan eventet skickas ett mail till alla som bokat biljett. 

Lägg med exklusivt erbjudadnde om era produkter eller tjänster

Pris 2000 ex moms   



BOKNING
Andreas Hector

andreas@exlabs.se

0733600671

Kartor och bokningsformulär: 

www.yogagames.org 

Arrangör Exlabs ABArrangör Exlabs AB


