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SWERIG deltagande



Bronssponsor



Bronssponsor innebär
 SWERIG Logotyp på vepa i Lobby

 SWERIG Logotyp i konferensprogram

 SWERIG Logotyp på vepa i konferensrum

 SWERIG information i konferensväska 
 SWERIG annons som halvsida i varje

nummer av Future Transport – Nordic
Rail News fram till mässan.



SWERIG annons i
samtliga nummer av
Future Transport
under 2016 - 2017.



Samlingsmonter

En av mässans största montrar?



SWERIG samlingsmonter



Monterdata
 Ett av mässans bästa monterlägen
 Hall B, Monter B03:70
 Total yta 281 m2

 Utställningsyta 260 m2

 Eventuell övervåning, yta 52 m2

 Specialbygd designmonter
 Antal medutställare: max 16
 SWERIG en utställarandel



Monterdesign 2015



Monterdesign



Monterdesign, översikt
Inbjudande - montern är öppen & tillgänglig med bara ett fåtal färger skapas
en exklusiv känsla. Kommer upplevas som samlad & förtroendeingivande.

Väl upplyst – kalla kannor
med vitt sken för att ge en
ren känsla och ett behagligt
klimat.

Utställarnas logotyper
exponeras synligt ovanför
montern. Den runda skylten
vetter mot alla väderstreck
– mot entrén och in mot
hallens samtliga delar.



Medutställare, företag
 Abetong
 Cactus Rail
 Dellner Couplers
 Eitech AB
 Icomera AB
 Järnvägsklustret

 Norconsult AB
 Prover Technology
 Roxtec International
 Saft AB
 SKF Sverige AB
 Systecon AB 



Medutställare
• Tillgång till en eventuell övervåning på ytterligare ca 60 m2

• Tillgång till en gemensam reception
• Speciellt anpassad monteryta med grundinredd arbetsstation
• Catering under alla mässdagarna
• Marknadsföring av Ert företag i katalog och på webb
• Er logotyp på flera platser i montern
• Möjlighet att boka prisvärda rum på vårt SWERIG hotell
• En gratisbiljett till Nordic Rail Buffé
• Möjlighet att delta med gäster vid SWERIG Bowling Cup
• Flera kända företag i den öppna samlingsmontern
• Väl förberedd efter två utställarmöten under maj och september
• Utställarförsäkring
• Övrig uppskattad service från SWERIG



Utställarblad
Det går inte att visa bilden för tillfället.

Samtliga medutställare
presenteras med text
och logotyp.

Övriga SWERIG utställare,
med egen monter,
presenteras på baksidan
med logotyp och monter-
nummer

Det går inte att visa bilden för tillfället.Det går inte att visa bilden för tillfället.



SWERIG broschyren



Nytt medlemsblad



Nytt medlemsblad



Monterservice



Monterservice



Monterservice



Kundträffen



Kundträffen innebär:
 Kvällsevent Tisdag 10 oktober 2017
 Bowling Arena 18:00 – 22:00
 Max 120 deltagare från medlemsföretagen
 Buffé med tillhörande dryck samt kaffe
 Bowling i två heat, varefter finaler
 Bowlingmössor till samtliga
 Finansieras delvis med en deltagaravgift



Nordic Rail 2007



Nordic Rail 2009



Nordic Rail 2011



Nordic Rail 2013



Nordic Rail 2015



Inbjudan till kunder

En inbjudan till kunder med
underskrift av SWERIG kan
vara en fördel för statliga
bolag/myndigheter och verk.

Finns på hemsidan på svenska
och engelska för nedladdning. 



Deltagaravgift innebär:
 Kostnad per föranmäld deltagare SEK 500

 Bowling i två heat med A- och B-final

 Bowlingkeps till varje deltagare

 Buffé med tillhörande dryck samt kaffe

 Fri bar (Gäller dock inte sprit)

 Inbjudan kommer på hemsidan  



Bowlingkeps

Samtliga deltagare i 
kundträffen får en 
bowlingkeps, där en 
SWERIG logotyp markerar 
vilka lag som börjar med 
att bowla och vilka lag som 
börjar med att äta och 
dricka.





Match-making innebär:
 Företag kan anmäla intresse för ett antal träffar
 Kostnad SEK 2 800 per deltagare, där ingår:

♠ Deltagande i Business to Business Meeting 
♦ Lunch och kaffe 
♥ Nordic Rail Buffé onsdag kväll

 SWERIG medlemmar betalar SEK 2 200
 SWERIG medlemmar har 600 i rabatt!!
 Inbjudan går ut 27 maj.
 Anmälan via Elmia webb.



Seminarieprogram



Seminarieprogram



Seminarieprogram



Seminarieprogram



Nyckelseminarier
• Ett seminarium per dag
• Ett Seminarium: 90 – 110 minuter
• Moderator vid varje seminarium
• Utställare kan köpa VIP-kort som
gäller för alla seminarier (2 800)



Fackseminarier
Fackteman:        18 teman
Ett facktema:      3 seminarier
Fackseminarier: Totalt 54 st.
Ett seminarium: 40 minuter



Utställarseminarier
 Huvudutställare och medutställare kan

arrangera utställarseminarier
 Ämnet ska vara knutet till företagets verksamhet
 Max 40 minuter långt
 Max 50 deltagare per seminarietillfälle
 Ingen kostnad för anmälda seminariedeltagare
 Arrangerande företag debiteras 9 900 kr
 Marknadsförs i det ordinarie konferens-

programmet som går ut i drygt 12 000 ex.



Functional Food
 Huvudutställare och medutställare kan

arrangera en ”matig föreläsning”
 Ämnet ska vara knutet till företagets verksamhet
 Max 40 minuter långt
 Max 50 inbjudna gäster per seminarietillfälle
 Mat och måltidsdryck ingår
 Arrangerande företag debiteras 19 995 kr
 Marknadsförs i det ordinarie konferens-

programmet





SWERIG Hotel

CITY HOTEL, Familjen Ericsson
Västra Storgatan 25A, Jönköping

30 rum är bokade

Pris 1 795/natt

Bindande bokning
Senast 2017-09-08

Namn på Gäster
Senast 2017-09-22



Milstolpar Utställare
Logga in på ”Mina Sidor” före 2017-09-18

● Byggnationskort, kostnadsfria

● Utställarkort, kostnadsfria

● Parkeringskort, kostnad SEK 200

● Bjud in besökare via E-post



Milstolpar Utställare

● 9 maj 2017, Utställarmöte i Stockholm
● 12 september 2017, Utställarmöte
● 10 oktober 2017, Utställarmöte i montern



Kontaktdata

SWERIG Project Manager
Jan-Olof Björklund
Asphagsvägen 5
732 48 Arboga
+46 703 177 330

Homepage
www.swerig.se 
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