
 

Ta kontakt för ytterligare information: 

Katja Jankens, katja.jankens(at)viexpo.fi, 050 573 8876 

 
 

 

 

 

ELMIA SUBCONTRACTOR, 12.-15.11.2019, JÖNKÖPING, SVERIGE 

 

Sammontrar och företagsspecifika montrar 
  

 

Elmia Subcontractor är en av Nordeuropas ledande underleverantörsmässor. Mässan samlar ca 

1 200 utställare från ca 30 länder.  År 2018 hade mässan 13 771 besökare. Genom att delta i 

mässan får ditt företag omfattande synlighet och en möjlighet att skapa värdefulla kontakter.  

 
Pä mässan ställs ut bl.a. 

 

Produkter och komponenter 

Tillverkningsmetoder 

Design och utveckling 

Verktyg och fixturer 

Organisationer och tjänster 

Material, råvaror och halvfabrikat 

 

 

 

Viexpo är Elmias officiella samarbetspartner i Finland och ordnar för åttonde gången i rad två 

sammontrar för finländska företag på Elmia Subcontractor 2019-mässan i Jönköping, Sverige. Ni 

kan också boka er egna företagsspecifika monter till mässan via Viexpo! När ni bokar via Viexpo 

är servicen snabb och ni erbjuds bästa möjliga monterplatser! 

   

 

 

 

Viexpos mässpaket för sammontrar innehåller: 

o Monteryta och försäkring 

o Monterns hyrda konstruktioner och elavgifter 

o Byggnation och rivning av mässmontern 

o Företagsspecifik registrering som medutställare 

o Inkastning under mässan + inkastningsprodukt 

o Representation av företagen på mässan 

o Mässparrning för företag som deltar första gången med Viexpo 

▪ En genomgång av mässförberedelserna före mässan för bästa möjliga resultat 

o Servering i mässmontern 

o Transporter mellan hotellet och mässcentret under mässdagarna 

o Viexpos administrationsavgift (inkl. Viexpos arbete och alla arrangemang) 

o Koordinering och inmatning av stödansökningarna till Business Finlands system 

o Bokning av hotellrummen (deltagarna betalar själva för sina rum) 
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Ta kontakt för ytterligare information: 

Katja Jankens, katja.jankens(at)viexpo.fi, 050 573 8876 

 
 

Sammonter A03:18 i A-hallen är 54m2 (14m x 4m), monterplatserna är alla likvärdiga. 

Bordsplats 4 950 € +moms / företag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammonter A09:19 i A-hallen är 60m2 (12m x5m), i sammontern finns tre olika typer av 

platser. 

1. Bordsplats under Finland-banderollen 4 950 € +moms. 

2. Hörnplats (bordsplats) med egna trycksaker på hela bakre väggen (4-färgsprint på tyg, ingår i 

priset)  5 190 € +moms. 

3. Stor hörnplats med egna trycksaker på den sneddade väggen (4-färgsprint på tyg, ingår i 

priset 7220 € + moms. 

 

 


