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Visste du att...

B2B-eventet Industrimässorna är Nordens 
mest självklara mötesplats och årets 
viktigaste säljevent. 

Här träffar ni köpstarka beslutsfattare från hela  
Nordens industri i behov av alla typer av industriella 
produkter, tjänster och lösningar – på en mycket 
uppskattad och unikt sammansatt plattform!  
Missa inte möjligheten att finnas där när 
 industrin fattar årets viktigaste inköpsbeslut  
och på så sätt stärka er konkurrenskraft  
och försäljning. Dessutom bidrar ert  
deltagande till ett ännu smartare  
och starkare industrisverige!

Mötesplatsen innehåller även*:

 Kompetensutvecklande seminarieprogram som fokuserar på spåren smart industri, 
 innovationskraft, hållbarhet och inspiration

 3D-halvdag i samarbete med SVEAT

 Virtual Reality-yta på mässgolvet

 Underhållning & mingel 

*Vid dagens datum. Aktiviteter och seminariepunkter är under utformning fram tills mässan går.
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Upptagningsområde Industrimässorna 
Stockholm (större delen av besökarna  
kommer från Mälardalen)

Mönstrena på kartan  
visar mässornas  
geografiska  
upptagningsområden  
för besökare.

Stockholms nya industri-mässa!

Upptagningsområde
Industrimässorna 
Syd

*Under 2017 arrangeras även Empack och Logistics & Distribution tillsammans med Industrimässorna

Efter stor framgång med Industrimässorna Syd, är vi mycket  
stolta att nu lansera Industrimässorna i Stockholm! 
Industrimässorna utgör ett mässkoncept som sammanför 
närbesläktade branscher med nödvändiga synergieffekter  
– Automation, Process och Underhållsteknik.

Därför behövs mötesplatsen:
• Branschen efterfrågar en samlingsplats med de senaste produkterna,  

tjänsterna och lösningarna

• Det behövs ett forum för kompetensutveckling, nätverkande, samverkan,  
affärer, forskning & politisk agenda för industrin

• Mötesplatsen hjälper hela industrin att hålla sig a’jour kring de viktigaste  
elementen för konkurrenskraftighet

• Det saknas en självklar mötesplats för svensk industri i Stockholm

• Ökad lättillgänglighet för lönsamma affärer inom industrin

www.easyfairs.com/industristhlm www.easyfairs.com/industristhlm



Du som utställare levererar exempelvis:

• Mät-, analys- och 
testinstrument 

• Processteknisk 
utrustning 

• Simulering 

• Skydd & säkerhet 

• Styr- och reglerteknik 

• Värmare, pumpar, 
kylar, kvarnar 

• Vätske & flödesteknik

• Energieffektivisering 

• FoU 

• Förbrukningsmaterial 

• Hydraulik och pneumatik 

• Processautomation 
Industriell miljöteknik  

• Inredning, material och 
behållare 

• Konsulttjänster 

• Mekanik 

• Elunderhåll 

• Smörjning 

• Ytskydd  

• Anläggningsservice

• Industrirengöring 

• Management – 
specialisttjänster,  
konsulting, utbildning 

• Mekatronik

• Elektronik

• Robotteknik

• Affärs- och  
planeringssystem

• Transmission

• Automationssystem

• Industriell IT 
PC-program

Så här arbetar vi:

www.easyfairs.com/industristhlm

40 % av Sveriges 
största exportföretag 

finns i Stockholm!

Var tionde Stockholmare 
arbetar inom 

tillverkningsindustrin

40 % !

30 % av Sveriges 
varuexport sker  

i Stockholm!

30 %

Stockholm har 
26 huvudkontor 
varav 9 är svenska 
huvudkontor för 
företag i globala 
branscher – 
varav 8 i sin tur 
är producerande 
industriföretag!

En region med potential! Statistik visar att:

Vi värdesätter våra kunders input och har möjlighet att skräddarsy
marknadsföringen efter era behov. Vårt erbjudande till er inkluderar bland annat:

 Ett nära samarbete med er som utställare kring vilka vi bjuder in

 Marknadsföring både online & offline mot handbyggda databaser

 Färdig marknadsmaterial både digitalt & fysiskt

 Färdigbyggd monter – se paket & priser på baksida



Besökarna kommer främst  
från följande branscher:

• Livsmedels- och  
dryckesindustri

• Farmaceutisk och  
bioteknisk industri

• Gummi- och plastindustri

• Transportmedelsindustri

• Maskinindustri

• Metallvaruindustri

• El-,gas- och värmeverk

• Elektroindustri

• Kemisk industri

• Färg- och limindustri

• Petrokemi och raffinaderier

• Massa- och pappersindustri

• Gruv- och stålindustri

• Reningsverk,  
avfallsanläggning,  
renhållning

• Trävaruindustri

• Konsultföretag

Besökarna har främst 
följande befattningar:

• VD/företagsledning

• Produktionschefer

• Driftchefer

• Platschefer

• Underhållschef

• Tekniker

• Inköpare

• Kvalitetschefer

• Säkerhetschef

• Produktchef

• Miljöchef

• Projektledare

• Hållbarhetschef

• Ingenjör

• Maskinbyggare

• Konsult

*Statistik hämtad från Industrimässorna Sverige/Danmark 2015

Ja, men det totala beloppet är okänt

Ja, för ca 500 000–1 000 000 kr

Ja, för mer än 1 000 000 kr

17 %

7  %

20 %

94 % av utställarna uppger 
att de som resutlat av mässan 

kommer sälja en eller flera 
produkter/tjänster av det som 

de visade på mässan 2015

• Findus Sverige AB

• IKEA Industry

• Kronfågel

• Orkla Foods Sverige

• Perstorp AB

• Sandvik

• Tetra Pak

• Volvo Penta

• Solveco AB

• SVEAT, Föreningen  
för svensk additiv  
tillverkning

• Swed Handling 

• Tunga Lyft 

• Vattenfall 

• Atria Sverige AB

• Borealis AB

• Cloetta Sverige AB

• Coca-cola enterprices  
Sverige AB

• Dahl Sverige AB

• Danone

• E.ON Värme 

• Aquadrip 

• Beijer

• Bergius Trading

• Binder 

• Mitsubishi Electric 

• QMT-Sience AB

• Ramén Valves AB

Exempel på besökande företag*: Exempel på utställande företag:

www.easyfairs.com/industristhlm

Utställarna 2015 uppgav att de,  
till följd av mässan, skulle sälja 
produkter och tjänster till ett  
värde av hundratusentals kronor:

Ja, för ca 50 000–500 000 kr

Ja, för ca 1– 50 000 kr
18 %

37 %

94 %

”Vi är här för att sälja 
och få fler leads. Det 
är första gången vi 
ställer ut och vi har 
redan ett 30-tal leads 
att följa upp!”
Joakim Rosenqvist, 
Salesman at 
ABB AB

Våra utställare säger*:



Arrangör:
Easyfairs Scandinavia AB, F O Petersons gata 26, 421 31 Västra Frölunda 
Telefon: +46 (0)31 89 41 00  Fax: +46 (0)31 - 45 54 32  scandinavia@easyfairs.com

Din monter
STANDARDPAKET
– montrar från 12 kvm 
En spotlight per 4 kvm, två stolar och ett bord.

XL-PAKET 
– montrar från 36 kvm 
En spotlight per 4 kvm eller en hockeylampa per 
10 kvm, två låga stolar och ett lågt bord, förråd 1x2 m 
med dörr och ett litet lås, ett tower broschyrställ, ett 
ståbord, två barstolar och en disk.

 

Golvyta, vita väggar, matta, ett eluttag 230 V, skylt med 

ditt företagsnamn och städning. Du får även färdigt 

marknadsförings material inför ditt mässdeltagande, som 

t.ex. tryckta biljetter, elektroniska biljetter, mässbanners 

och mässlogotyp.

I EN BOKNING INGÅR ALLTID FÖLJANDE:

Vilket paket passar bäst 
ditt syfte med att ställa ut? 
EasyGo ersätter Online365 och innehåller nya  
funktioner baserade på den senaste utvecklingen 
inom digital marknadsföringsteknik. Detta är en del 
av Easyfairs standarderbjudande men beroende på 
dina mål – ger vi dig ett val: ökad synlighet eller fler 
leads. Eller vill du kanske ha både och? 

GO FOR MORE VISIBILITY 4999 SEK

4999 SEKGO FOR MORE CONTACTS

8500 SEKGO THE EXTRA MILE

Mer information kring innehåll och alla fördelar kontakta  
din säljare eller besök: www.easyfairs.com/easygo

Nytt marknadsföringsverktyg! Anpassa ditt mässdeltagande

* Avgift om 3500 kr tillkommer vid hörnmonter  
* Val av EasyGo-paket är obligatoriskt

PRISER*  
12 kvm, SEK 37 350
16 kvm, SEK 45 300
18 kvm, SEK 50 950

20 kvm, SEK 56 600
24 kvm, SEK 67 900
32 kvm, SEK 90 550
40 kvm, SEK 113 250

TECHNOLOGYINN  VATIONSFORUM

Fokusområde på mässgolvet! 
Är ni ett startupföretag eller specialister, 
styrsystemutvecklare, systemintegratörer, företag som 
arbetar med molntjänster eller andra nya teknologier? 
Då finns möjligheten att ställa ut på ett enklare sätt på 
Technology Innovation Plaza och samtidigt nå en mer 
nischad besökargrupp. Hör av dig till oss för mer info!

KONTAKT
Tel: 031-98 41 00


