
MARKNADSUNDERSÖKNINGSRESA TILL
EMO MILANO 2021 MÄSSAN
4–6.10.2021 VÄLKOMMEN MED!

Flygtidtabeller från Helsingfors:
AY1751  04OCT  Helsingfors-Milano  07:50-09:55  
AY1756  06OCT  Milano-Helsingfors 19:00-22:55

EMO Milano 2021 är samtidigt mötesplatsen där världens mest kompetenta leverantörer och användare träffas.
Under föregående mässa fanns 2211 utställare från 47 länder på plats och antalet besökare uppgick till 116 700
personer från 149 länder.

TA TILLFÄLLET I AKT OCH FÖLJ MED VIEXPO PÅ EN MARKNADSUNDERSÖKNINGSRESA TILL EMO MILANO-
MÄSSAN 4-6.10.2021!

Vi bekantar oss med utbudet på mässan och knyter värdefulla kontakter med nya potentiella kunder och
leverantörer.

Deltagarna har möjlighet att besöka mässan på eftermiddagen.

EMO Milano – världens främsta mässa för metallbearbetningsindustrin – är den optimala tillställningen för 
uppvisning av innovationer och samtidigt en viktig drivkraft för global produktionsteknik. Denna intressanta mässa
arrangeras 4–.9.10.2021 i Milano, Italien.

Som den ledande mässan av sitt slag fungerar EMO Milano som ett nätverkscentrum där man presenterar en
enastående bredd och mångsidighet av produkter och tjänster som omfattar alla produktionsområden inom
metallbranschen – allt från maskinverktyg till precisionsverktyg, transportautomation och industriell elektronik. 

Ett attraktivt program som inkluderar både konferenser och specialutställningar erbjuds även under mässan.

Övernattning i enkelrum på Brunelleschi Hotel Milan**** som ligger i
centrum på 4 minuters gångavstånd till domkyrkan och Duomo
tunnelbanestation, varifrån man tar sig till mässan på 20 minuter med
tunnelbana.

Tisdagen 5.10 startar vi med hotellfrukost och därefter tar vi oss till
mässan. Vi tillbringar hela dagen på mässan.

Onsdag 6.10 checkar vi ut från hotellet och tar oss till mässan. Från
mässan åker vi på eftermiddagen direkt till flygplatsen.
 
Resepaket: 1349€/person, enkelrum (+moms)
Priset förutsätter minst 8 deltagare.
*Viexpo bibehåller sig rätten till eventuella ändringar.

I priset ingår:
• Finnairs tur-och retur flyg inkl. skatter, samt ett incheckat bagage på 23kg.
• Inkvartering i enkelrum, inklusive hotellfrukost
• Flygplatstransporter i Milano
• Viexpos reseledares tjänster samt resebyråns avgifter inkl. skatt

Vi följer aktivt med pandemilägets utveckling, vilket också är beaktat i
hotellets och flygens avbokningsvillkor.

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN ÄR
10.6.2021!

TILLÄGGSINFORMATION:
Elina Ruohonen
+358 50 385 4373
elina.ruohonen@viexpo.fi

Katja Jankens
+358 50 573 8876
katja.jankens@viexpo.fi


