
 

 

 

 
 

 

 

DANSK FÆLLESSTAND 

på Elmia Subcontractor den 12. - 15. november 2019 

Danish Subcontractors 
- i samarbejde med 

Eksportrådet  og 

Center For Underleverandører, CFU 
 

 

En af Eksportrådets vigtigste opgaver er at give danske underleverandører mulighed for at 

markedsføre sig i en international sammenhæng via fælles platforme. CFU Center for 

Underleverandører arrangerer derfor i samarbejde med Eksportrådet og Den Danske 

Ambassade i Stockholm en dansk fællesstand på Elmia Subcontractor 2019 i Jönköping. 

 

Elmia Subcontractor er med sine ca. 1.200 udstillere fra ca. 30 lande samlet i fire haller 

fordelt på over 17.000 m
2
 Nordeuropas største og mest betydningsfulde rendyrkede 

underleverandørmesse. Messen besøges af et stort antal beslutningstagende indkøbere fra 

den svenske industri.  

I 2017 besøgte godt 15.000 beslutningstagere og andre interesserede messen. 

 

 

 

 
 

CFU(Center for Underleverandører) og  
Eksportrådet 



 
 

STATUS I DEN SVENSKE INDUSTRISEKTOR  
 
Svensk økonomi vokser fortsat over EU gennemsnittet. I 2018 forventes således en vækst i BNP med 2,4 %. 

Og 2019 forventes 1,9%. Samtidig har Sverige den højeste beskæftigelse i EU med hele 82 %. Den svenske 

befolkning vokser, og landet huser nu mere end 10 millioner indbyggere. I takt med den stigende 

urbanisering betyder dette, at byerne i Sverige vokser. Stockholm er derfor både én af de mest ekspansive 

regioner i hele Europa og en økonomisk dynamo. 

 

Den igangværende re-industrialisering – drevet af øget digitalisering og automatisering – betyder, at en 

række industrivirksomheder i stigende grad  flytter produktionen hjem til Sverige fra lavtlønslande. 

 

Ambitiøse miljømål i både det offentlige og i størstedelen af de store industrivirksomheder betyder, at der 

findes et øget fokus på holdbare og miljøvenlige løsninger; ikke kun i relation til virksomheders eget 

slutprodukt, men også i forhold til krav og forventninger over for underleverandører. 

 

Denne markedsudvikling skaber muligheder for danske virksomheder, der ved leverance af maskiner kan 

bidrage til automatisering/robotisering/digitalisering af manuelle processer samt bistå med produktudvikling. 

 

Der opleves i øjeblikket særlig vækst inden for følgende områder: bygge- og anlægsindustrien, 

produktionsvirksomheder inden for lægemiddelsindustrien, motorkøretøjsindustrien, elekronik 

træforarbejdende industrier samt gummi- og plastindustrien. 

 

 

 

                                           CFU’S MESSEPAKKE 
 

CFU’s messepakke Hovedfordelen ved at deltage på fællesstanden er, at jeres virksomhed 
bliver markedsført via en fælles platform – Danish Subcontractors – 
hvilket giver en række positive synergieffekter.  
 
Derudover bliver der sørget for alt det praktiske arbejde. CFU står for 
den løbende kontakt med Elmia messecenter og er ansvarlig for 
opbygning af en nøglefærdig stand. Således er alt på plads for jeres 
virksomhed ved messens åbning. Det er dog de udstillende 
virksomheders eget ansvar at medbringe de produkter, der skal 
udstilles og udstyre standene med plancher og andet 
udsmykningsmateriale for derved at præsentere virksomheden på 
bedste måde. Der vil på alle messedage være repræsentanter fra 
CFU, som kan hjælpe og bistå udstillerne. 
 

Nøglefærdig stand Fællesstanden er i år på ca. 264 m
2
, og deltagerne vil kunne reservere 

standmoduler à ca. 9 m
2
. Cirka 40 m

2 
vil fungere som et fællesareal. 

Prisen for deltagelse med en ”standardstand” på 9 m
2 
er 

DKK. 28.500 efter tilskud fra Eksportrådet. Tillæg for hjørne stand 
kr 1500 
Ønskes en større stand må ekstra omkostninger påregnes. 
Ud over stand prisen kommer elforbrug på fællesstanden delt ud på 
virksomhederne, samt individuel forsikring. Virksomhederne skal 
desuden tilkøbe præsentation i messekataloget (SEK 2.500) 
 

Forberedende 
informationsmøde 

Forud for messen vil der i centralt i Danmark blive arrangeret et 
forberedende informationsmøde for de deltagende virksomheder. CFU 
og evt. Ambassaden vil præsentere messen og give gode råd og tips 
om deltagelse på messen, om Sverige og om forskelle i 
forretningskulturen mellem Danmark og Sverige samt besvare øvrige 
spørgsmål. Det tilstræbes at standbygger deltager  



Hotelbookning CFU vil i mulig omfang reservere et antal hotelværelse i Jönköping og 
nærmeste omegn. Deltagerne får en liste over disse reservationer og 
foretager selv den endelige booking.  Dog står de deltagende 
virksomheder selv for hoteludgifterne og transport til/fra messen.  

 
Markedsføring 

 
CFU og Metal & Värkstäderne( metal supply SE  vil markedsføre 
fællesstanden over for både svensk og dansk presse samt 
beslutningstagere i relevante svenske industrivirksomheder, fagblade 
og brancheorganisationer. Både Eksportrådets  og CFU’s brands vil 
blive benyttet i markedsføringen sammen med virksomhedernes 
logoer. 
 

Udstillerkatalog/PR-
materiale 

CFU vil indsamle katalogtekster til udstillerkataloget fra de deltagende 
virksomheder, Teksterne skal leveres på svensk. Udstillerkataloget 
udsendes som et elektronisk katalog og vil blive distribueret af CFU og 
Svenske Metal supply til beslutningstagere fra relevante svenske 
virksomheder. 

  
Besøgsrekruttering 
 
 
 
Aftenarrangement 

CFU i samarbejde med nyhedsbrevet  Metal & Verkstäderna ( en del af 

Metal Supply) vil yde assistance i forbindelse med hjælp til 
besøgsrekruttering, så vi sikre, at du får så mange gæster som muligt 
på din stand, og at du får mest mulig ud at din deltagelse på messen. 
 
CFU arrangerer en fællesaften for de deltagende virksomheder og 
inviterer en relevant taler fra svensk industri. Vi har bl.a. haft besøg af 
Electrolux, BAE Systems, Trelleborg AB og 
Atlas Copco. Udstillerne betale selv for middagen 
 

Ikke inkluderet Individuelle ønsker angående eget standdesign skal aftales på 
forhånd. Deltagerne medbringer selv plancher, fotos, podier mm. og 
har selv ansvar for transport af udstillingsgods fra Danmark til 
Jönköping og retur samt evt. forsikring, opstilling/nedpakning af egne 
produkter. Udstillerne står desuden selv for omkostninger til kost og 
logi samt eventuelle parkeringsomkostninger. Ud over standprisen 
kommer elforbrug på fællesstanden delt ud på virksomhederne, samt 
individuel forsikring. Virksomhederne kan desuden tilkøbe 
præsentation i messekataloget (SEK 2.500) 
 

Tilmelding Tilmelding sker ved at indsende vedlagte virksomhedsskema til Center 
for Underleverandører via mail til knud.hareskov@cfu.as, eller 
almindelig post til: 
Center for Underleverandører 
Birk Centerpark 40 
7400 Herning 
 

Individuel 
eksportrådgivning 

Kan rekvireres fra Den Danske Ambassaden i Stockholm s 
handelsafdeling hvor Virksomhedsrådgiver på 
underleverandørområdet, tilbyder desuden løsning af individuelle 
rådgivningsopgaver som for eksempel markedsanalyser indenfor 
specifikke områder eller kundesøgninger forud for messen.  

 
  

mailto:knud.hareskov@cfu.as


 
 

TILMELDING til deltagelse på den danske fællesstand på fag messen Elmia 
Subcontractor, den. 12.-15. november 2019 i Jönköping: 
 
Returner venligst formularen på e-mail til knud.hareskov@cfu.as  

 

Koordinator: CFU(Center For Underleverandører)Aps 

  
Ja, vi ønsker at deltage på den danske fællesstand på Elmia Subcontractor 2019 
 

9 m
2
 stand + fællesareal pris Kr. 28.500,00 + kr. 2000 Messekatalog 

Tillæg for hjørnestand kr 1.500 
 

Evt. andet ønske vedr. størrelse på standen: m
2
 * 

 
* Kontakt Knud Hareskov vedr. pris 

 

CVR:                                          ______________________ 

• 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: 

FIRMA:    
 

ADRESSE:    
 

POSTNR., BY:    
 

KONTAKTPERSON:  STILLING:  
 

TELEFON:  FAX:  
 

E-MAIL: 

 

HJEMMESIDE: 
 

 

 
 

ANSATTE (ANTAL):  OMSÆTNING:  
 



  

Danmarks Ambassade, Stockholm  Center for Underleverandører, CFU 
Virksomhedsrådgiver, René George Jensen  Knud Hareskov
  
0046 8 406 75 14  0045 20 25 32 77 
reneje@um.dk   knud.hareskov@dfu.as 
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