Bli en del av Elmia
Nordic Transport Infrastructure
Här förenas transportslagen i intermodalitet
Elmia Nordic Transport Infrastructure är mässan för
transporter, transportrelaterad infrastruktur, intermodalitet
och samhällsbyggande.
Elmia Nordic Transport Infrastructure är den givna platsen att ställa ut på
om du har produkter eller tjänster som hjälper transportbranschen att
utvecklas och tackla viktiga frågor - allt från effektivitet till klimatutmaningar.
Här möter du bl.a. politiker, tjänstemän, myndigheter, organisationer,
beslutsfattare, kravställare, projektörer, inköpare, transportplanerare och
media. Alla med ett gemensamt intresse för transporter och infrastruktur.

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 Detta
tar hand
om helheten
händer
2018så
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 Rail 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 Transport Infrastructure?
På mässan möter du alla som har ett gemensamt intresse för transporter
och transportrelaterad infrastruktur. Mässan vänder sig huvudsakligen
till besökare såsom:

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

» Politiker på riks, regional och kommunal nivå

3 393

» Tjänstemän på riks, regional och kommunal nivå

besökare

» Anställda inom regionala och kommunala utvecklingsbolag

4 171

» Myndighetsrepresentanter

dagsbesök

» Ägare av infrastruktur/anläggningar för olika transportslag

285

» Utredare och utvecklare inom säkerhet, trygghet och övervakning
» Konsulter, utvecklare och samhällsplanerare

utställare

» Trafikplanerare

69

» Projektörer och projektansvariga

seminarier

» Varuägare, transportköpare, transportplanerare och logistikansvariga
» Huvudmän, tjänstemän och anställda i kollektivtrafikbolag

78%

» Tekniker, ingenjörer och produktutvecklare

av besökarna är intresserade
av att besöka mässorna igen
2019

» Arbets- och byggledare
» Forskare
» Drifts- och underhållsentreprenörer
» Anställda inom byggnation, driftunderhåll och service
» Studerande

10%

3%
12%

65%

anser att de har knutit nya
kontakter på mässan

Andra
länder
23%

24%
Kontakta oss

16%
12%

Härifrån kom
besökarna
2017

43%

av mässans besökare
har ganska stort eller helt
avgörande inköpsinflytande
på sitt företag
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För mer information: elmia.se/nordictransportinfrastructure

