
FAKTA OCH PRIS

Datum: 13-16 november 2018
Plats: Elmiamässan - Jönköping

Priser och monterstorlek
15 m² : 75.000 kr 
7 m² : 40.000 kr

Antal monterplatser
Totalt 8 st, varav 3 st 15 m² - 
4 st 7 m² och 1 st 4 m²

Detta ingår i utställarpaketet
• Monterplats

• Montage av monterplats

• Montervärd som finns tillgänglig alla dagar

• Servicepersonal

• Mötesutrymme - minicafé.

• Kaffe, dricka, enklare, maträtt,  
fika och frukt.

• Reservation av hotellrum  
om så önskas (exkl. kostnad).

Bokning och kontakt
Mattias Hedström, IUC/S&V.

070-2947570 
mattias.hedstrom@iucstalverkstad.se

www.iucstalverkstad.se

OBS! Senaste bokningsdatum är 5 maj.

INBJUDAN TILL VÄRMLANDSMONTERN - ELMIA SUBCONTRACTOR 2018

Heta leads på Elmia 2017
Enligt den utvärdering som genomfördes i 
anslutning till förra årets mässa hade de del-
tagande företagen i snitt fått 5 heta leads och 
träffat 10 befintliga kunder under veckan.

Träffa leverantörer, blivande och befintliga kunder med er egen 
monterplats i IUC / Stål & Verkstads kompletta och bekväma  
samlingsmonter på Elmia Subcontractor 2018. Detta tillsammans 
med andra spännande värmländska industriföretag.

”En bekymmersfri helhetslösning i 
form av ett Färdig på plats-paket, 
till självkostnadspris.”

Var med och skapa positiv uppmärksamhet 
och intresse kring ert varumärke och era pro-
dukter och lyft dessutom fram den värmländ-
ska industrin.

IUC / Stål & Verkstad finns givetvis på plats 
på Elmia i Jönköping med Värmlandsmontern 
även i år. Där erbjuder vi värmländska industri-
företag en bekymmersfri helhetslösning i form 
av ett ”Färdig på plats” paket till självkostnads-
pris. Ni som utställare kan då helt och hållet 
fokusera på genomförandet av mässan.

”Färdig på plats”
Ett ”Färdig på plats”-paket innebär att er monter 
är monterad och klar när ni anländer till mäss-
san. Väl där har ni full service och support alla 
dagarna (Läs mer om fördelarna i gröna rutan).

Erbjudandet gäller endast för IUC / Stål & 
Verkstads medlemmar. 

Filmklipp med kortintervjuer med medlems-
företagen från Elmia 2017 finns här >>

Hoppas att vi ses i Värmlandsmontern på 
Elmia Subcontractor 2018.
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