Välkommen till norra Europas
ledande underleverantörsmässa

Elmia Subcontractor är norra Europas
ledande mässa för underleverantörer inom
tillverkande industri och deras kunder – en äkta
specialistmässa för inköp och produktutveckling.

1200 UTSTÄLLARE FRÅN 30 LÄNDER
Med produkter och tjänster inom följande kategorier:
Tillverkningsmetoder, produkter och komponenter, material
råvaror och halvfabrikat, design och utveckling, verktyg och
fixturer, organisationer och tjänster m.fl.

UPP TILL 15000 BESÖKARE
Inköpare, konstruktörer, produktutvecklare, teknikkonsulter,
företagsledare, industridesigners m.fl.
Från branscher som: fordon, telekom, elektronik, förpackning,
plast och gummi, möbel m.fl.

www.elmia.se/subcontractor

Varannan besökare kom till
Elmia Subcontractor för att diskutera
konkreta projekt med utställare.
Mässans besökare har ett tydligt syfte
med sina dagar på mässan.

90%
av besökarna har inköpsinflytande.

78%
av besöken ledde till affärer
med leverantörer som man inte
annars skulle gjort affärer med.
Källa: Fairlink

CITAT FRÅN NÖJDA
UTSTÄLLARE:

Vår största kund idag
träffade vi på Elmia
Subcontractor 2008 och de
står idag för 30% av
vår försäljning.
AB Kinnex Mekaniska
Andreas Danielsson
VD

Ta sikte på nya affärer
– tusentals väntar på dig!
Att ställa ut på Elmia Subcontractor är utan tvekan en smart
investering och ett effektivt sätt att marknadsföra företaget
och era produkter. Här möter du, på kort tid, en stor mängd
potentiella kunder som letar aktivt efter nya vägar genom
starka samarbeten med nya leverantörer och är öppna för
erbjudanden.

FÖR MER INFORMATION OCH BOKNING, KONTAKTA:
PIA KIHLGREN
Säljare
+46 36 15 20 06
pia.kihlgren@elmia.se
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Elmia Subcontractor har
genom åren gett oss väldigt
många projekt och stora
kunder, vilket gör att vi har
mycket stort förtroende för
just denna mässan.
Internordic, OEM
Mikael Karlsson
Marketing Manager

Värdet för oss ligger främst
i att Sveriges underleverantörer är ryggraden i
vår kundbas. Det här är
den mässa där vi har flest
kundrelationer.
BE Group
Jens Karlsson
Marketing Manager

