SWERIG vid Nordic Rail 2019
Gemensam SWERIG monter vid Nordic Rail 2019 i Jönköping
Elmia AB i Jönköping kommer traditionsenligt att arrangera 2019 års Nordic Rail.
Denna nordiska mässa och mötesplats går av stapeln 8 – 10 oktober 2019 vid Elmia i Jönköping.
Parallellt arrangeras Elmia Nordic Transport Infrastructure, en ny mässa om transporter,
intermodalitet och infrastruktur, samt Elmia Nordic Future Transport Summit, ett forum på
strategisk nivå med seminarier om transport, infrastruktur och samhällsbyggande.
Under Nordic Rail 2017 fanns 285 utställare som besöktes av 3 393 unika besökare samt 4 171
dagliga besökare, dessutom arrangerades 69 seminarier i konferensdelen.
Mer om själva mässan kan Ni läsa på www.elmia.se/nordicrail
SWERIG’s målsättning är att arrangera och satsa på en gemensam SWERIG monter för våra
medlemmar vid denna nordiska mötesplats.

Vårt förslag bygger på ett likvärdigt upplägg som vi haft vid tidigare Nordic Rail i Jönköping.
Den planerade monterytan i två plan på ca 260 m2 kommer att rymma ca 16 medlemsföretag, med
ca 10 m2 monteryta per företag samt en centralt, av SWERIG bekostad, monterdel.
Kostnaden per medutställare har preliminärt kalkylerats till ca 75 000 kr per företag, där denna
kostnad bygger på att det är minst 16 företag + SWERIG som ställer ut och medfinansierar montern.
Blir det fler utställande företag kan kostnaden bli något lägre, alternativt större total monteryta och
blir det färre företag blir kostnaden högre alternativt mindre total monteryta.
Förutsättningen är även att SWERIG bekostar monterns centrala del med en monterandel lika som
medutställande företag vilket är en god service från föreningen.
Att vara medutställare i en gemensam SWERIG monter innebär många fördelar för ert företag.
I den ovan angivna kostnaden ingår bland annat följande:









Del i en inredd öppen monter på 260 m2
Tillgång till en övervåning på ytterligare ca 60 m2
Övervåningen har sittgrupper för enskilda möten
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
En stor fördel med flera kända företag i den öppna samlingsmontern
Du kommer väl förberedd efter utställarmöte under maj 2019
Övrig uppskattad service från SWERIG

Härutöver tillkommer naturligtvis utställarnas individuella rese-, hotell- och personalkostnader.
För att SWERIG’s styrelse ska kunna besluta om ett kommande deltagande och slutlig registrering till
Elmia AB behöver vi Er anmälan relativt omgående.
Återkom till undertecknad eller SWERIG’s kansli med information om ni är intresserade av att delta i
en gemensam monter!

Vi önskar att få ert svar enligt någon av dessa alternativ.
1. Vi kommer mycket sannolikt att delta i SWERIG samlingsmonter och sänder här vår anmälan.
2. Vi kommer inte att delta vid SWERIG’s samlingsmonter vid Nordic Rail i Jönköping.
Baserat på denna anmälan kan styrelsen och kansliet gå vidare med planeringsarbetet. Om vi inte får
tillräckligt många som är intresserade ser vi tyvärr ingen möjlighet att boka upp denna monterplats.
Preliminärt intresse har tidigare meddelats från följade 11 medlemsföretag:
Westermo Teleindustri AB, Westerstrand Urfabrik AB, Systecon AB, Cactus Rail AB, Icomera AB,
Eitech/Omexom, Nanomil AB, Prover Technology AB, Consilium AB, Dellner Couplers AB, och Isoflex
AB

Nu är det alltså dags för en bindande anmälan!
Varmt välkommen till ett kostnadseffektivt deltagande vid Nordic Rail 2019!
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