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Hannover Messen 2019 - Industrial Supply - 1. - 5. april 2019
Udstil på verdens største og vigtigste industrimesse for underleverandører.
Deltag på vores store danske fællesstand, og få del i de fordele, der følger deraf.

STANDSTØRRELSER,
PLACERING m.v.:

7 m2:
9 m2:
10,5 m2:
12 m2:
15 m2:

30.625 kr.
38.700 kr.
44.100 kr.
49.200 kr.
59.250 kr.

Tillæg for hjørnestand:
5%.

Du kan komme med på den store danske fællesstand, når Hannover
Messen, som også er kendt under navnet Industrial Supply, finder sted
fra den 1. - 5. april 2019.
Hannover Messen er verdens største fagmesse, der har eksisteret i
over 60 år. Messen er kendt for sine mange tusinde besøgende hvert
år, og opnåede i 2017 et besøgstal på 225.000 fagbesøgende fra både
Europa og resten af verden, herunder Kina og USA. Messen kunne
sidste år tilmed præsentere over 6.500 udstillere fra 75 forskellige
nationer.
Industrial Supply er én af 6 specialmesser på Hannover Messen og er
verdens største og vigtigste industrimesse for underleverandører.
Se mere på: www.hannovermesse.de

Område for mindre
udstillere:
4-5 m2 19.900 kr.

Obligatorisk for alle
stande:
Kataloggebyr 3.000 kr.

Kontakt Generalkonsulatet i Hamborg,
hvis der ønskes anden
standstørrelse.
Læs mere her

Fællesstanden har en god placering og et unikt design, der i den grad
er med til at tiltrække større opmærksomhed og flere besøgende til
standen.
Fællesstanden udbydes i et samarbejde mellem Det danske
Generalkonsulat i Hamborg, Center for underleverandør (CFU) og

KONTAKT:

Navn: Jan Larsen
Titel: Eksportrådgiver
Maskin- og
underleverancer
Tlf.: +49 40 41 40 05 29
E-mail : janlar@um.dk

Industrisamarbejdet mellem Industriens Arbejdsgivere i København og
Fremstillingsindustrien.
Samarbejdet betyder, at de virksomheder, der har interesse i at styrke
eksporten, får:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

God placering
Unikt design
Organisering af alt det praktiske - kontakt til messen og
komplet stand med op- og nedtagning af denne
Markedsføring af fællesstanden samt eksponering i relevante
tyske og danske medier
Kick-off-møde for udstillerne med praktiske informationer
inden messen
Introduktion til serviceportalen Online Business Service
Tilstedeværelse af generalkonsulatets medarbejdere under
hele messen til bl.a. sprogassistance.
Fælles serviceområde til afholdelse af møder med potentielle
kunder - herunder servering af kaffe m.v.
Mulighed for deltagelse i netværksarrangement.

Hvis du gerne vil sikre dig en plads på fællesstanden, skal du booke
den senest 20. januar 2019.
Læs mere om vores fællesstand, priser, tilmelding mv. i kolonnen til
højre.

Navn: Trine Kosack
Titel: Eksportrådgiver
Maskin- og
underleverancer
Tlf.: +49 40 41 40 05 39
E-mail: trikos@um.dk
Navn: Knud Hareskov,
Center for
Underleverandører
Tlf.: +45 20 25 32 77
E-mail:
knud.hareskov@cfu.as
Navn: Annette Flies,
Industrisamarbejdet
Tlf.: +45 3377 3355
E-mail: anf@di.dk

TILMELDING:
Tilmeld dig her

