Det svenske marked og Elmia Subcontractor 2017
Velkommen til informations- og inspirationsmøde om det svenske marked og de
danske fællesstande på Elmia Subcontractor 2017
Kom og bliv inspireret til optimering af dit salg i forbindelse med messen.
Hør Jens Ladegaard, som er en af Danmarks mest anerkendte instruktører i salg,
service og ledelse, og som igennem mere end 40 år har inspireret tusindvis af
ledere og medarbejdere i dansk erhvervsliv med sin omfattende viden,
smittende humør og høje energi.
Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked og landets mange og store industrikoncerner
har i flere år givet gode muligheder for danske underleverandører. Elmia Subcontractor er
Nordeuropas største og mest betydningsfulde underleverandørmesse og derfor potentiel
døråbner til det svenske marked for mange danske virksomheder.
Både CFU (Center For Underleverandører) og den danske ambassade i Stockholm samt
Industrisamarbejdet har fællesstande på Elmia Subcontractor for at markedsføre de danske
virksomheder.
Få et indblik i, hvad messen kan tilbyde dig samt hvordan du får størst udbytte af deltagelse i
messen. Den Danske Ambassade fortæller kort om markedet og forretningskulturen i Sverige, og
derudover gives gode råd til salgsarbejdet på messen.
Bl.a. kommer Jens Ladegaard fra Ladegaard Partner, for at inspirere dig til, hvordan du
optimerer dit salg i forbindelse med messedeltagelse. Desuden vil Mads Bonnichsen fra AOOsteel
og Johan Stenfeldt Hansen fra Mirit Glas fortælle om deres erfaringer fra tidligere udstillinger
samt give et indblik i deres strategi vedrørende messedeltagelse.

Tid og sted
Torsdag den 7. september 2017, kl. 14.00-16.30, Energiens Hus, Mødelokale 1,
Energivej 3, Sorø
Fredag den 8. september 2017, kl. 9.00-11.30, AAOsteel, Islandsvej 25, Horsens
Foreløbigt program
1. Velkomst og præsentation af projektgruppen

v/Knud Hareskov og Annette Flies

2. Det svenske marked

v/René George Jensen, Ambassaden

3. Mennesker mødes og penge tjenes
Sådan får du optimalt udbytte af din
messeinvestering

v/Jens Ladegaard, Ladegaard Partner

4. Virksomhedserfaring og tips som udstiller
Før, under og efter messen

v/ Johan Stenfeldt Hansen fra Mirit Glas
og Mads Bonnichsen fra AOOsteel

5. Rekruttering af besøgende til din messestand

v/Projektgruppen

6. Præsentation af udstillerne

v/Alle

7. Det praktiske: Elmia Portalen, checklister,
netværksaktiviteter mm.

v/Knud Hareskov og Annette Flies

8. Standlayout, opbygning osv.
”Den Danska samlingsmontern”

v/Knud Hareskov

Standlayout, opbygning osv.
”Industrisamarbejdet”

v/Annette Flies

Tilmelding
Både interesserede virksomheder og udstillere til Elmia Subcontractor 2017 er velkommen.
Deltagelse er gratis og sker ved at kontakte
- Knud Hareskov, CFU, via knud.hareskov@cfu.as eller +45 20 25 32 77
- Annette Flies, Industrisamarbejdet/DI, via anf@di.dk eller +45 33 77 33

