STÄLL UT PÅ
NORDENS VIKTIGASTE
BRANSCHMÄSSA
Elmia Garden är den självklara mötesplatsen för dig som
levererar produkter eller tjänster inom den gröna näringen.
Få inspiration kring hur du kan göra affärer på kommande
trädgårdstrender och träffa 3 000 besökare med hög
beslutspåverkan. Anledningarna är många till varför du
ska ställa ut på Elmia Garden.
Läs mer på elmia.se/garden

OM ELMIA GARDEN
•
•
•
•
•
•

Nordens viktigaste branschmässa
Den självklara mötesplatsen för dig inom den gröna näringen
Unika affärsmöjligheter
Utveckla ditt sätt att skapa merförsäljning i butiken
Förstärk ditt unika och konkurrenskraftiga kunderbjudande
Träffa 3 000 engagerade besökare

ELMIA.SE/GARDEN

INSPIRERAS AV
KOMMANDE TRENDER
Varje år i april presenterar
Elmia Garden kommande års
trädgårdstrender.
Du hittar trenderna på
www.elmiagardentrends.se
I samarbete med
Swedish Fashion Council, Blink
och designern Jan Rundgren.

INFORMATION
24–26 september 2019
Tisdag 09.00–17.00
Onsdag 09.00–17.00
Torsdag 09.00–16.00
Elmia, Jönköping

EN MÄSSA I CENTRUM
Elmia Garden arrangeras i norra
Europa. Arbetar du inom den
gröna näringen är det en självklar
mötesplats för dig och andra
inom branschen. Mässan lockar
årligen närmare 70 representanter
från press och media på jakt efter
inspiration, trender och nyheter.

ELMIA GARDEN 2018
UTSTÄLLARE
Över 200 utställare från 10 länder

68%

av utställarna har ställt ut tidigare

69%

av utställarna har tecknat order på mässan

83%

av utställarna är intresserade av att
ställa ut på Elmia Garden 2019

BESÖKARE
3 000 besökare på mässan

63%

av besökarna knöt nya
leverantörskontakter på mässan

72%

av besökarna anser att
Elmia Garden utvecklat dem
som yrkesperson

PRODUKTKATEGORIER
•
•
•
•
•
•
•

Inomhus- och utomhusväxter
Jord/torv/gödning
Krukor
Frön/lökar
Växthusteknik
Trädgårdsteknik
och mycket mer...

KONTAKTA OSS FÖR ATT BOKA DIN MONTER

41%

av besökarna har för avsikt att
göra inköp inom närmsta 6 mån

Enligt statistik från Fairlinks enkätundersökningar
i samband med Elmia Garden 2018.

ELMIA.SE/GARDEN

Vi GÖR DET LÄT
T
ATT STÄLLA UT

Vi hjälper dig
med
planering, desig
n och
utrustning till di
n monter.

Admir Besic

Haris Gusinac

Key Account Manager
admir.besic@elmia.se
+ 46 36 15 21 80

Säljare
haris.gusinac@elmia.se
+46 36 15 20 47

Josefin Holm
Säljare monterdesign
josefin.holm@elmia.se
+46 36 15 20 79

