
Vill du bekanta dig med underleverantörsbranschen i Sverige? Kartlägga konkurrenter
och potentiella kunder? 
Kom med på Elmia Subcontractor och bekanta dig med marknaden! Genom att
diskutera med intressanta utställare får du värdefull information om marknaden och
möjlighet att skapa nya viktiga kontakter. Under resan arrangeras också ett
företagsbesök.

MARKNADSUNDERSÖKNINGSRESA TILL 
ELMIA SUBCONTRACTOR -MÄSSAN 

10–11.11.2021 JÖNKÖPING, SVERIGE

Viexpo har redan i ett årtionde arrangerat sammontrar för finländska små och
medelstora företag på Elmia Subcontractor -mässan. Vårt koncept har fått bra respons
av företagen. Med denna resa vill vi erbjuda företag med planer att utvidga sin
verksamhet till den svenska marknaden möjligheten att bekanta sig med mässan. När
konceptet med sammontern och mässan är välbekanta, är det lättare för dig att ta
beslut om ett eventuellt mässdeltagande för nästa år.

Elmia Subcontractor är en av
Nordeuropas ledande

underleverantörsmässor.
Mässan samlar årligen ca 1200
utställare från ca 30 länder. År

2019 hade mässan 14 770
besökare.

Produkter och komponenter
Tillverkningsmetoder
Design och utveckling
Verktyg och fixturer
Organisationer och tjänster
Material, råvaror och
halvfabrikat

RESEPROGRAM:
 
Onsdag 10.11.
Flyg från Vasa:
AY 322  10NOV  Vasa–Helsingfors           05:45-06:45
AY 861  10NOV  Helsingfors–Göteborg 07:25-08:00

Busstransport från Göteborg till Jönköping.

11-12    Lunch
12          Busstransport till företagsbesöket.*
13.30    Busstransport till mässan, möjlighet att bekanta sig med mässan
17          Busstransport till hotellet

Middag i Jönköping tillsammans med företag som deltar på mässan via Viexpo. Mingel
med andra finländska företag. Inkvartering i Jönköping på Scandic Portalen - hotellet i
enkelrum, inkl. frukost.

Torsdag 11.11.
Frukost vid hotellet. 
8.45       Busstransport till mässan.
15.00     Busstransport till Göteborgs flygplats.
 
AY 868  11NOV  Göteborg–Helsingfors  20:50-23:15
AY 321  12NOV  Helsingfors–Vasa            00:05-01:10

Flyg från andra flygplatser och Helsingfors ordnas också vid behov!
 
*Företagsbesöket meddelas i ett senare skede.
 
I priset ingår: Flygresor, busstransport från Göteborg till företagsbesöket och till
mässan, busstransport från mässan till hotellet, middag, busstransport från hotellet
till mässan följande morgon samt från mässan till Göteborg, företagsbesöket,
inkvartering i Jönköping, mässbiljett, Viexpos reseledartjänster.
 
Vi följer aktivt med pandemilägets utveckling, vilket också är beaktat i hotellets och
flygens avbokningsvillkor.

Resepaket ca 1250 €
Priset förutsätter minst 8
deltagare

Det finns ett begränsat antal
platser!

Anmäl dig senast 14.8.2021
med blanketten.

Ta kontakt och fråga mera:
 

Katja Jankens  
katja.jankens@viexpo.fi

+35850 573 8876


