Bli en del av
Elmia Nordic Rail
Nordens enda renodlade järnvägsmässa
Elmia Nordic Rail är mässan för produkter och tekniska
lösningar för spårburna transporter.
Elmia Nordic Rail är rätt plats att ställa ut på om du har produkter
och tekniska lösningar för spårburen trafik. 2019 har vi många nya,
spännande inslag på mässgolvet.
Tillsammans med resten av branschen står du under tre effektiva
dagar mitt i centrum på Elmia Nordic Rail med effektiva möten med
kvalificerade besökare.

Mässan 2019
» På mässgolvet introducerar vi Technical Talks med fördjupningar
inom olika teknikområden och Technical Walks vilket innebär
”snabbspår” på mässan för de med ett specialintresse.

Vi hjälper dig med
helheten
» Monterdesign
» Monterbyggnation
» Effektiv exponering före,
under och efter mässan
» Arenareklam
» Möteslokaler
» Catering och fester
Vi tar hand om helheten så
Detta händer 2018
att du kan fokusera på att
möta kunder och att göra
affärer.

» Ett viktigt komplement till mässan är de möten som vi planerar
under begreppet Matchmaking.

» Parallellt arrangeras mässan Elmia Nordic Transport

Infrastructure och konferensen Elmia Nordic Future Transport
Summit, ett forum för de riktigt stora strategiska framtidsfrågorna.

Tid och plats
8–10 oktober 2019
Elmia, Jönköping

Vem träffar du på Elmia Nordic Rail?
På Elmia Nordic Rail skapar du grunden för dina framtida affärer. Här träffar du
banhållare, trafikutövare och fordonstillverkare. Här finns de som arbetar med
underhåll och service. Du möter kompontenttillverkare, konsulter och speditörer.
Politiker, experter och andra beslutsfattare gör mixen komplett.
På Elmia Nordic Rail samlas:
» Tjänstemän på riks, regional och kommunal nivå

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

3 393
besökare

» Myndighetsrepresentanter
» Anställda inom regionala och kommunala utvecklingsbolag
» Varuägare, transportköpare, transportplanerare och logistikansvariga
» Utredare och utvecklare inom säkerhet, trygghet och övervakning
» Trafikplanerare och trafikköpare
» Huvudmän, tjänstemän och anställda
inom kollektivtrafikbolag och tågoperatörer
» Tekniker, ingenjörer och produktutvecklare

4 171
dagsbesök

285
utställare

69

seminarier

» Konsulter, utvecklare och samhällsplanerare
» Anställda inom drift, underhåll och service
» Studerande och nyanställda

78%

av besökarna är intresserade
av att besöka mässorna igen
2019

Härifrån kom
besökarna
2017

43%

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

65%

anser att de har knutit nya
kontakter på mässan

10%

Andra
länder

24%

3%
12%

Kontakta oss

16%
12%

23%

Niklas Lundgren
Säljansvarig
niklas.lundgren@elmia.se
+46 36 15 22 13

För mer information: elmia.se/nordicrail

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

