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Dansk design bliver samlet under ét tag, når Formland lukker dørene op til 
Danmarks største interiør- og designmesse. Det er stedet, hvor designbran-
chen og fagfolk med passion og kærlighed for design mødes og oplever et 
væld af produktnyheder og inspiration i de kommende trends og tendenser.

Formland Autumn finder sted 16. – 19. august 2018 i MCH Messecenter 
Herning og består af 10 haller fyldt med passionerede udstillere – lige fra 
små kreative, nyetablerede virksomheder og designere til designbranchens 
store mastodonter.
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Bliv inspireret og få brugbare tips og ideer  
på Formlands trendområder, hvor kreative 
universer stiller skarpt på trenden og  
udfordrer, hvordan du kan gøre oplevelsen  
i din butik endnu bedre.  

På Formland Autumn kan du bl.a. opleve 
trendduoerne STUDIE FLYHELSTED og  
Atelier Cph, og vi har som altid et stærkt 
foredrags- og workshopprogram i løbet af 
messens fire dage. 

VELKOMMEN TIL NORDENS 
MEST INSPIRERENDE 
INTERIØR- OG DESIGNMESSE

http://www.formland.dk/om-formland/messeoversigt


INTERIOR
Gå på opdagelse i syv interiørhaller fyldt med tilbehør til  
boligen. Oplev et miks af forskellige stilarter inden for design, 
mode, livsstil og gaveartikler - lige fra kreativt kunsthåndværk til 
urbant og innovativt design. 

FOOD
Trendy torvehal fyldt med delikatesser og nye unikke  
smagsoplevelser, der vil få hjertet til at banke lidt hurtigere  
hos enhver gourmetfan. 

BLOOM
Naturen som omdrejningspunkt. Botanik, ægte blomster- og  
planteglæde. Kreativ blomster- og havedekoration. Smuk og  
stemningsfuld pynt til stuen, altanen, terrassen eller haven.  
Planteborde, stearinlys, krukker, vaser og dekorationsmaterialer.  

ONE
Spændende område med innovative og toneangivende nyheder. 
Originalt trendsættende design. Tidens nyeste trends inden for 
interiør, småmøbler og belysning. Området kurateres i samarbejde 
med trendekspert Mads Arlien-Søborg.

FASHION
Sæsonens nyheder inden for mode og accessories.  
Trends og tendenser inden for tøj, sko, tasker, smykker og  
øvrige accessories.

LIGHTING
Belysningsbranchen fremviser gennemtænkte, elegante, trendy  
og funktionelle design. Lad spændende nyheder og kendte  
klassikere inden for belysning inspirere dig til at skabe den helt 
rette stemning og atmosfære.  

DINING 
Oplev det bedste inden for køkkenudstyr og forelsk dig i  
eksklusivt design til den perfekte borddækning, når isenkram-
branchen præsenterer nyheder til den kommende sæson.



BESTIL DIN BILLET TIL SÆRPRIS KR. 50,-
Du har modtaget denne invitation fra en udstiller på Formland Autumn 2018.  
Dette giver dig mulighed for at købe billetter til en særpris á kr. 50,- pr. stk.  
Kontakt udstilleren, der giver dig den unikke invitationskode, som du skal bruge, når  
du bestiller billetter på www.formland.dk. Billetten har en værdi á kr. 200,-.

EKSPRESBUS FRA KØBENHAVN T/R FOR KUN KR. 260,-
Ekspresbussen kører alle fire messedage fra København og stopper i Ringsted og Odense.  
Se køreplanen og book din plads på formland.dk/bus

SPECIALFLY FRA KØBENHAVN T/R FOR KUN KR. 899,-
Flyv fra Kastrup til Midtjyllands Lufthavn med specialfly inkl. shuttlebus direkte til Formland  
for kun kr. 899,- tur/retur.  
Se tidsplanen og book din billet på formland.dk/fly

GRATIS PARKERING
Når du besøger Formland, tilbyder vi altid ubegrænset gratis parkering lige ved MCH  
Messecenter Herning. 

ÅBNINGSTIDER
Torsdag 16. august 2018 kl. 09.00 -19.00 
Fredag  17. august 2018 kl. 09.00 -18.00 
Lørdag  18. august 2018 kl. 10.00 -18.00 
Søndag 19. august 2018 kl. 09.00 -17.00  

Få mere info om messen på formland.dk

Messecenter Herning | Vardevej 1 | DK-7400 Herning | +45 9926 9926 | mch.dk

”Formland er i vores optik den eneste messe i Skandinavien, der 
forstår at levere en oplevelse for os indkøbere. De trendzoner, 
der skabes, er eminente. Derudover finder vi altid interessante 
nye brands til shoppen, og hallerne er overskuelige og godt 
opdelt. Vi kan ikke undvære Formland som messe og bruger 
altid minimum 2 dage derude.”
 
Camilla og Helle Tuborgh, Cahetu

Klik her og oplev 
stemningen fra 
Formland 
Spring 2018
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