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Alihankinta underleverandørmesse i Finland 
24.-26. september, 2019 
Den danske fællesstand 

Ny koncept -Netværksstand – Stærk og økonomisk markedsundersøgelse  

I 2018 tiltrak Alihankinta hele 1.250 udstillere fra både Finland og udlandet. Messen havde 
over 18000 professionelle besøgende. 

Få en plads på standen og i netværket til kun Kr. 17.500  

Alle stande på messen i 2019 er besat og over 150 virksomheder er i kø. 

CFU fælles standen er din mulighed for at deltage. 

Hvorfor Finland? 

Finland kan tilbyde muligheder til danske underleverandører på samme måde som de andre             
nordiske lande. Specielt for danske underleverandører, der er aktive indenfor metal- og            
maskinindustrien, er det oplagt at udnytte denne mulighed. Store finske metal- og            
maskinvirksomheder producerer også deres efterspurgte varer i Finland, og efterspørgslen          
kommer hovedsageligt fra fjerne lande. 
Alihankinta er den største industrimesse i Finland, og bliver hvert år udsolgt. Messen er              
velbesøgt i alle 3 dage. Maskinbygning er en betydningsfuld industri i Tampere regionen, hvor              
messen afholdes. Fokus er på underleverancer, og temaet for 2019 er Miljø og ledelse. 

Den danske fællesstand 

Det er lykkes CFU at sikre det samme område på 120 m2 som i 2018 til den danske fællesstand.                   
Området er meget attraktivt med en placering tæt på indgangen til den nye hal E, der blev                 
færdigbygget i 2014. Prisen for en opbygget ca. 4-5 m2 stand med møbler er 17500 kr. +                 
messekatalog kr. 2000 Der vil blive indrettet fællesfaciliteter, som kan anvendes til møder og              
opbevaring. Der vil være servering for besøgende og de deltagende virksomheder i            
fællesområdet. 

Standene er møbleret og med synlige virksomhedslogoer på facaderne. Møbleringen inkluderer           
1 barstole, præsentation podie med print på front, elektricitets- og internetforbindelse. Øvrige            
ønsker til standen eks print på vægge, lille præsentation skærm ( IPad) kan ske mod ekstra                
omkostninger. 

Der planlægges at tilknytte et antal finsk/engelsktalende ingeniørstuderende til fælles standen. 
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Vores assistance til dig 

Vi vil promovere den danske fællesstand i Finland. Ambassaden eller studiemedhjælp vil            
kontakte et par udvalgte virksomheder pr. udstiller og invitere disse til at besøge             
fællesstanden. Disse vil blive kontaktet pr. telefon på finsk, og en kontaktperson vil             
modtage en invitation, billetter til messen og din virksomhedsbrochure. 

 

Der vil blive udarbejdet en net baseret brochure for fællesstanden på finsk, som også i trykt udgave vil                  
være at finde på standen. Denne vil fokusere på din virksomhed og de kompetencer du tilbyder. 

Vi hjælper dig med at formulere en tekst på finsk til deltagerlisten/ katalogen for Alihankinta 2019. 

Udstillere vil blive inviteret til et informationsmøde i Danmark sommeren 2019. Her vil du både blive 
informeret om Finland og om selve messen. Der vil desuden være plads til at diskutere åbne spørgsmål. 

Ambassaden sørger for hotelkapacitet i Tampere by, som kan udnyttes af deltagerne. Hotel             
omkostninger er ikke inkludert i prisen for en stand. Disse er normalt DKK 1.500-1.600 pr. nat pr. person,                  
inklusiv morgenmad. 

Ambassaden og CFU er til stede på fælles standen inden for åbningstiderne. Ambassadens             
medarbejder taler finsk som modersmål, og vil være behjælpelig ved oversættelser og andre praktiske              
gøremål, hvor det er muligt. CFU vil sørge for kaffe, snacks etc. til udstillere og gæster. 

En middag med ambassadøren og en gæstetaler planlægges organiseret på en lokal restaurant for              
udstillere ved den fælles stand. Middagen er delvis inkluderet i prisen for en stand 1               
personer/netværksstand, dog kan der blive tale om mindre egenbetaling alt efter realiseret budget 

Under messen planlægges at ambassadøren besøge den danske fællesstand.. Du er velkommen til at               
foreslå gæster hertil. Ved ønske om ambassadens assistance til yderligere research og salgsfremmende             
aktiviteter, kan dette tilkøbes. Kontakt Annina Hästö / ANNHAS@UM.DK 

Mobile: +358 40 7421805 

 

 

 Kontaktpersoner 

 CFU 
Knud Hareskov 
Mobil +45 20 25 32 77 
knud.hareskov@cfu.as 

  

 Danmarks Ambassade, Helsinki 
Hanna Törmänen 
Mobil +358 50 464 8083 
hantor@um.dk 

Den danske fællesstand 2015  
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Tilmeldingsblanket -  Netværkskoncept  

Den danske stand på Alihankinta 24.-26. september 2019 i Tampere, Finland. 

JA, vi vil gerne være udstiller på den danske stand. Jeg er indforstået med at projektet kun 
gennemføres såfremt der er tilstrækkelig tilslutning til projektet. 
Prisen for en ca. 4-5 m2 stand med møbler er kr 17500 + messekatalog kr 2000. Der vil være mulighed                    
for tilkøb af større areal. 
Projektet er støttet af Eksportrådet og støtten er fratrukket i prisen. 
Tilmeldingen er bindende for udstiller virksomheden  
CFU har som arrangører ret til at aflyse fællesstanden, åfremt der ikke opnåes tilstrækkeligt tilslutning,               
evt. indbetalt deltagerafgift refunderes fuldt ud.  

 

Firma:  CVR: 

Adresse:    

Postnr., by:    

Kontaktperson:  Stilling:  

Telefon:  Fax:  

E-mail:  Hjemmeside:  

Ansatte (antal):  Omsætning:  

 

● Tilmeldingen er bindende. Dog har Koordinator retten til at aflyse arrangementet i tilfælde af              
manglende tilslutning, aflysning af messen og manglende godkendelse af ansøgning om tilskud fra             
eksportrådet. Såfremt Koordinator aflyser refunderes hele det indbetalte beløb.  

● Ved deltagelse på fællesstanden forpligter virksomheden sig til at overholde messens officielle 
åbningstid. Ved udstedelse af bøder fra messearrangøren til ambassaden pga. nedpakning af stand før 
officiel lukketid, har koordinator sig ret til at kræve det fulde beløb betalt af virksomheden.  

● Ved deltagelse på fællesstanden forpligter virksomheden sig til at overholde Eksportrådets regler 
vedr. tilskud til fælles eksportfremstød, herunder at udfylde og underskrive dokumentet 
”Virksomhedsskema for udstillere”  

● Ved deltagelse på fællesstanden skal virksomheden tåle, at deres placering på standen ændres 
Såfremt koordinator finder det nødvendig for at opnå sammenhængende  layout og/eller  bæredygtig 
økonomi kan koordinator flytte enkelte virksomheder på ny placering på fællesstanden  

 
 
 
 

Dato:    Underskrift:   

Send venligst en scannet kopi af tilmeldingsblanketten til   knud.hareskov@cfu.as  ------> 
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