2019 STÅR SVERIGE I CENTRUM
PÅ HANNOVERMÄSSAN

– var med i den svenska samlingsmontern på Industrial Supply!
Tyskland är svensk industris viktigaste exportpartner och den växande globala
konkurrensen gör att det blivit allt viktigare för svenska leverantörer att stärka
sin exportverksamhet. Den tyska underleverantörsmässan Industrial Supply
(Hannover Messe) är en av fem delar i världens största industrimässa.
Elmia arrangerar återigen tillsammans med Fordonskomponentgruppen, FKG och Svensk
Industriförening, Sinf en samlingsmonter för svenska leverantörer till tillverkningsindustrin.
Montern har plats för upp till 16 bolag. Med tydlig svensk profilering, bemannad lounge och
stöd i förberedelserna är det en smidig och effektiv plattform att bygga er exportsatsning på.
2019 är Sverige som första land i Skandinavien är officiellt partnerland till mässan. Att ställa
ut på mässan i samlingsmontern ger en unik möjlighet till bred exponering till mässans
besökare. Sveriges övergripande tema och profilering är Sweden Co-Lab, ”Sverige är ett
växthus för samskapande (Co) och innovation (Lab) – tillsammans skapar vi!”

Samlat boende för samlingsmonterns utställare
Att nätverka inom gruppen som ställer ut tillsammans är ofta en
uppskattad del av att vara med i samlingsmonter. Eftersom mäs�san är så stor är det svårt att hitta prisvärt boende i Hannover,
Elmia har därför gjort en gruppreservation av rum på ett hotellskepp som kostar 260 EUR/person och natt.

swedenhannovermesse.com

OBS!

Deadline anmälan
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SAMLINGSMONTER PÅ INDUSTRIAL SUPPLY 2019
Prisbilden för samlingsmontern bygger på ambitionen att erbjuda en flexibel och kostnads
effektiv lösning baserat på deltagande företags olika behov av storlek på monter. Samlings
montern arrangeras utan statlig stödfinansiering.
Pris

7,5 kvm

92 500 kr exkl. moms

INGÅENDE DELAR I MONTERPRISET

TIDSPLAN

Råyta

Deadline anmälan: 30 oktober, först till kvarn.
Utställarträff: prel. 14 november, Elmia
Mässan Industrial Supply: 1–5 april 2019

Mässans kvm-pris, marknadsföringsavgift samt påslag för öppna hörn.

Byggnation
I varje monter ingår matta, el, spotlights och städning. Montern kommer ha tross
i taket och svensk profilering.

Gemensam lounge
I mitten av montern finns en gemensam lounge cirka 40 m2 inkl. förrådsutrymme.
Montern bemannas av värdinna, alkoholfria drycker ingår.

ANMÄLAN OCH INFORMATION
Kontakta Bengt Johansson på
bengt.johansson@elmia.se eller 036-15 22 71.

Marknadsföring, service och projektledning
Elmia ansvarar för minst ett förberedande utställarmöte, upphandling och koordinering
av monterbyggare samt administration av monterbokningen. Elmia finns på plats
på mässan under in- och utflytt .Tillsammans med arrangörsgruppen av sam
arbetspartners arbetas monterns representation och marknadsföring fram.

MÄSSANS ANMÄLNINGSAVGIFTER PER UTSTÄLLARE
Marknadsföringsavgift per medutställare�������������������������� 345 EUR

TILLVAL
Hotellrum (samlat boende för samlingsmonterns utställare)�����������fr. 260 EUR
Pris/natt, single use, inkl. frukostbuffé: € 260.- inkl. MwSt

www.elmia.se/subcontractor/hannover

Samlingsmonterns genomförande är villkorat av att minst tio företag anmäler sig.
Elmia förbehåller sig rätten av avboka samlingsmontern i det fall för få företag har
anmält sig. Anmälningar hanteras i ankomstordning. Deltagaravgiften faktureras
i samband med orderbekräftelse från Elmia. Betalningsvillkor 30 dagar netto.
Vid annullering av deltagande faktureras hela deltagaravgiften fr. o. m det att
Elmia har mottagit och bekräftat företagets bindande anmälan. I övrigt gäller
Deutsche Messes allmänna villkor.
I de obligatoriska kostnaderna ingår inte: Möblering och installationer i den egna
montern, transport av utställningsmaterial, försäkring, förtäring i gemensamma
loungen, egna rese- och boendekostnader, administration av det egna deltagandet
t.ex. kataloginförande och mässkortsbeställning.

Pris/natt, dbl/twin use, inkl. frukostbuffé: € 285.- inkl. MwSt
Ankomst 31/3 och avresa den 5/4. OBS! Pris gäller endast vid bokning fem nätter,
kostnadsfri avbokning ej möjlig.

Möblering monter���������������������������Enligt monterbyggares prislista
Monterbyggare kommer handlas upp under hösten.

Samlingsmontern genomförs i samarbete med Sinf och FKG
som båda jobbar med att skapa förutsättningar för export för sina medlemsföretag.

