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Elmia Subcontractor är Norra Europas 
ledande mässa för leverantörer till 
tillverkningsindustrin och deras kunder. 

En äkta specialistmässa för  
produktutveckling och inköp.



VARANNAN BESÖKARE kom till  
Elmia Subcontractor för att diskutera 
konkreta projekt med utställare.  
Mässans besökare har ett tydligt syfte 
med sina dagar på mässan. 
 (ELMIA SUBCONTRACTOR 2019) 

MÄSSANS BESÖKARE ÄR FRÄMST  
INTRESSERADE AV DESSA  

PRODUKTKATEGORIER:

Tillverkningsmetoder 
Produkter och komponenter

Material, råvaror och halvfabrikat
Design och utveckling

VEM BESÖKER MÄSSAN?



VEM BESÖKER MÄSSAN?
MÄSSANS VIKTIGASTE  

BESÖKARGRUPPER

INKÖPARE FÖRETAGS
LEDARE 

PRODUKT UTVECKLARE

FRÄMST FRÅN FÖLJANDE BRANSCHER:

Fordonstillverkning  
eller leverantörer till fordonsindustrin

Metallbearbetning  
/ tillverkning / finmekanik



SUBCONTRACTOR  
Tech Arena  
Smarta tekniska lösningar och innovativa material
 

Några av de case som visades  
på Subcontractor IoT Arena 2019:

Beds by Scapa  |  digitala beslutstavlor för att skapa delaktighet i hela företaget

ScanBox IoFood  |  med IoFood på boxen kan matkvalitén följas i varje steg,  
                                        dvs. från matlagning, under transport till servering

Kalmar AR Sales Tool  |  visualisera en Kalmartruck genom AR 

På Subcontractor TechArena samlar vi i år både IoT Arena 
och InnoDex. Här visas innovativa, framgångsrika case
från svenska företag. 

Det är en utställning som vänder stressen inför den 
uppkopplade tekniken till inspiration. IoT Arena visar 
innovativa, framgångsrika case från svenska företag. 
Här visas hur digitalisering ger möjligheter på olika nivåer, 

från att effektivisera processer och skapa mervärde 
för kunden till helt nya affärsmodeller.

Som en del av TechArenan finns också Subcontractor 
InnoDex- Innovation & Technical Design Expo. Innodex 
är arenan för industrins alla produktutvecklare, 
konstruktörer och designer. Här visas nya material, 
innovativa tekniker och kreativa processer.



Tech Arena är en prioriterad satsning på årets Elmia 
Subcontractor. Arenan marknadsförs på hemsidan, 
i mässans nyhetsbrev, sociala medier och övriga 
kanaler. 

Att delta med ett case på Tech Arena är 
inte kopplat till några kostnader utöver att 
transportera och ev. installera era produkter 
på plats. 
Självklart tillhandahåller mässan gratis 
inbjudningskoder som ni kan skicka till era 
kunder.

Genom en monterplats, i direkt anslutning 
till TechArena, kan ert företag så frö till 
idéer hos besökare och utställare på Elmia 
Subcontractor 2021 – norra Europas ledande 
underleverantörsmässa och Sveriges största 

Tech Arena



För mer information och kontaktuppgifter: 

https://www.elmia.se/subcontractor/techarena
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