
 

 

December 2019 
 

 

Svensk samlingsmonter på  
IAA Commercial Vehicles 2020 
IAA Commercial Vehicles arrangeras jämna år i Hannover och är Europas ledande 
mässa för lastbilar, bussar och transportfordon. Mässan har en stor leverantörsdel 
och är en kraftfull kanal att nå kunder på den tunga sida. Mässan har ca 250 000 
besökare och 2200 utställare. 
I den transformation som fordonsindustrin befinner sig i är det viktigt att synas 
och höras för att stärka sina befintliga kundrelationer och bygga nya för framtiden.  
FKG arrangerar därför 2020 en samlingsmonter för leverantörsföretag. Ett smidigt 
och kostnadseffektivt upplägg för att skapa exportmöjligheter för svensk 
tillverkningsindustri. 

 

 

MONTERPAKET ………..…………………………………………….(ex. moms) 7 375 EUR 

• Egen monterplats om 7,5 m2 

• Varje monterplats har belysning, eluttag, printad väggsektion 1x2,5 m 

• Tillgång till möblerad lounge 40 m2 

• Bemanning av värdinna i loungen, inkl. kaffe. (övrig förtäring, enklare lunch tillkommer) 

• Städning av montern 

• Samordning av deltagandet, stöd i arbetet med beställningar, kataloginförande osv 

I monterpaketet ingår inte: Möblering och installationer i den egna montern, mässan medutställaravgift, transport 

av eget utställningsmaterial, försäkring, förtäring (mat och alkoholhaltiga drycker) i gemensamma loungen, egna 

rese- och boendekostnader. 

TILLVAL 

Hotellrum (samlat boende för samlingsmonterns utställare) ……………………………..……………………..fr. 225 EUR pris/natt 

Single use, inkl. frukostbuffé och ett personligt veckokort snabbtåg: € 225.- inkl. MwSt. Pris/natt, dbl/twin use, inkl. 

frukostbuffé och två personliga veckokort snabbtåg: € 275.- inkl. MwSt.  

Ankomst 22/9 och avresa den 30/9. OBS! Pris gäller endast vid bokning minst fem nätter, kostnadsfri avbokning ej 

möjlig. 

Möblering monter ………………………………………………………………………………………….………….Enligt monterbyggares prislista 

 

 

Samlingsmonterns genomförande är villkorat av att minst 8 företag anmäler sig.  FKG förbehåller sig rätten att avboka 

samlingsmontern i det fall för få företag har anmält sig. Anmälningar hanteras i ankomstordning. Deltagaravgiften faktureras i 

april månad i samband med tilldelning av monter från IAA (VDA). Betalningsvillkor 30 dagar netto.  Vid annullering av 

deltagande från företagets sida faktureras hela deltagaravgiften fr. o. m det att FKG har mottagit och bekräftat företagets 

bindande anmälan. I övrigt gäller VDAs allmänna villkor.   

TIDSPLAN 
Deadline anmälan: 31 januari, först till kvarn 
Utställarträff: april, Göteborg 
Mässa: IAA Commercial Vehicle, Hannover 24-30 september 
inkl. pressdag 23 september 2020  

ANMÄLAN OCH INFORMATION  
Kontakta Lina Galow på lina.galow@gmail.com 
eller  +49 160 98 62 7037  
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Gruppbokning hotell för samlingsmontern 

Vi har en gruppbokning på ett trevligt och fräscht 3***+ hotell med bra kommunikationer till mässan. Resväg ca 30 

minuter med snabbtåg till Hannover, personligt veckokort ingår i priset. 

Förutom de trevligt inredda rummen har hotellet även en bra restaurang och en mysig bar/lounge. Där finns bra 

möjlighet att samlas för att både relaxa och byta erfarenheter med de andra utställarna.   

 

Hotellet har en mycket bra tågförbindelse till Hannovermässan. Det tar endast 28 minuter med snabbtåget ICE som 

stannar direkt vid mässans egen järnvägsstation. Därifrån finns en sky-walk direkt till mässans ingång vid hall 13.  

Ett personligt tågkort /enkelrum ingår i priset. Detta gör det mycket enkelt att ta vilket tåg ni vill utan att behöva 

strula med biljetter, appar mm. Självklart får ni även en tidtabell för de aktuella tågen på morgonen och kvällen.  

Alla rum erbjudes med ankomst den 22/9 - 2020 och avresa den 30/9-2020  
 
Pris/natt, single use, inkl. frukostbuffé och ett personligt veckokort snabbtåg: € 225.- inkl. MwSt.  

Pris/natt double/twin use, inkl. frukostbuffé och två personliga veckokort snabbtåg: € 275.- inkl. MwSt.  

Bokningsregler:  

Minimibokning är 5 nätter/rum. Men kontakta oss gärna så försöker vi anpassa bokningen så som just ni behöver 

den. När er bokning har gjorts är en kostnadsfri avbokning ej mer möjlig. Avbokningsavgift är 100% 

OBS! Erbjudandet gäller i mån av plats och först till kvarn! 

 


