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Framtidens infrastruktur i fokus
Konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit
är ett forum för de stora strategiska framtidsfrågorna
med politik, strategier, Norden-samverkan och
transportrelaterad infrastruktur i centrum.
Konferensen arrangeras samtidigt som de båda transportmässorna
Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Transport Infrastructure och
gör detta till branschens viktigaste mötesplats som täcker allt
från produkter, tjänster och tekniska rön till de största frågorna på
strategisk nivå om samarbete över gränser, Norden och framtiden.

Parallella mässor
» Elmia Nordic Rail är Nordens viktigaste mötesplats för hela

järnvägsbranschen och samlar projektörer, inköpare, operatörer,
kravställare, myndigheter, organisationer, forskare och utbildare
– alla som har järnvägen som yrkesområde.

» Elmia Nordic Transport Infrastructure är transportmässan
som tar ett helhetsgrepp om alla transportslag och den
teknik och de tjänster som är framtidens stora utmaningar
– olika transportslag, intermodalitet, infrastruktur och
samhällsbyggande

Tid och plats
8–10 oktober 2019
Elmia, Jönköping

Detta händer 2018
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Lämna din e-postadress
så får du ett mail när
konferensprogrammet är
klart och det är dags att
anmäla sig!
elmia.se/summit

Konferensen - ett forum för strategiska
framtidsfrågor
Konferensen fokuserar på transportbranschens strategiska utmaningar
och samverkan över gränser, Norden och framtid. Tillsammans med våra
samarbetspartners kommer vi lyfta de viktigaste frågorna ur ett nordiskt
och framtidsinriktat perspektiv.

Elmia Nordic Rail,
Elmia Nordic Road och
Elmia Future Transport
2017

3 393

Konferensens teman:

besökare

» Finansiering

4 171
dagsbesök

»Samarbete över gränserna

285

» Forskning och innovation

utställare

69

» Kompetensförsörjning

seminarier

78%

Samarbetspartners

av besökarna är intresserade
av att besöka mässorna igen
2019

43%

av mässans besökare
har ganska stort eller helt
avgörande inköpsinflytande
på sitt företag

65%

anser att de har knutit nya
kontakter på mässan

in
a
k
Bo tober
ok u!
0
1
n
8n
a
red

Kontakta oss
Ulrica Widegren
Projektkoordinator
ulrica.widegren@elmia.se
+46 36 15 23 41

Magnus Ringqvist
Projektledare
magnus.ringqvist@elmia.se
+46 36 15 22 60

För mer information: elmia.se/nordicfuturetransportsummit

