
Här kommer ett riktigt bra erbjudande
från IUC / Stål och Verkstad. Det är riktat till dig som tidigare visat intresse för att delta 
som utställare i vår Värmlandsmonter på Elmia Subcontractor, norra europas största 
mässa för underleverantörer inom industrin. 

Under en begränsad period ger vi 20% rabatt för Mässpaket15 där det bland annat ingår 
en färdiginredd monterplats på 15m², servicepersonal, café, mötesutrymme mm.

Kraven är att ni inte deltagit i montern det senaste tre åren, är medlem i IUC / Stål & Verkstad 
(eller blir) och att ni bestämmer er innan mars månads slut. 

PRIS MÄSSPAKET15 
Ord. pris: 75 000:- (exkl moms) - Med rabatt 20% pris: 60 000:- (exkl moms)

Skillnaden på Värmlandsmontern och fixa egen mässplats 
Grundidén med Värmlandsmontern på Elmia Subcontractor är att ni skall kunna  
släppa allt det praktiska som har med utställandet att göra. Då kan ni enbart fokusera  
på det ni är där för, nämligen era besökare, nya kontakter och inbokade kundmöten.

Det här slipper ni före och efter mässan
• Samordning av bygg- och materialförberedelser. Vår monterleverantör sköter allt
• Transporter av material tur och retur Karlstad - Elmia Jönköping
• Inlastning av material och monterbygge. 
• Nedmontering och utlastning efter mässan
• Kostnader för byggpersonal/avvarande av medarbetare dagarna före och efter mässan.

Det här får ni under mässan
Färdiginredd monterplats utformad utifrån era egna önskemål.

I mässcentret finns våra montervärdar som hjälper er som utställare, ger praktiskt stöd och 
teknisk support när problem uppstår. 

I caféet serveras värmländsk maträtt, dryck, Värmlandsöl, ekologiskt kaffe och fika under 
hela veckan. Här finner ni också avskärmat mötesutrymme dit ni kan ta med besökare och 
gäster när ni vill sitta ifred och diskutera. 

Sammanhållningen och utbytet är stort i Värmlandsmontern eftersom ni deltar tillsammans 
med ett gäng andra engagerade och inspirerande värmländska företag. Det ger förstås ett 
riktigt bra läge för att nätverka och utveckla nya kontakter.

Passa på att använda Värmlandsmontern som basstation för några inbokade säljbesök i 
närområdet när ni ändå är i krokarna.

Vill du veta mer
kontaktar du Mattias Hedström på mattias.hedstrom@iucstalverkstad.se eller 070-294 75 70.
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