
Dansk fællesstand på Hannover 
Messe 2019 – Industrial Supply

2019
1. - 5. april

Fordele ved at deltage på fællesstanden

Generalkonsulatet i Hamborg, CFU og Industrisamarbejdet tilbyder 
ved deltagelse på fællesstanden: 
•	 En god placering, et unikt design og en stand på ca. 450m2,                          

der tiltrækker større opmærksomhed og flere besøgende til stan-
den

•	 Organisering af alt det praktiske, bl.a.:
      - Kontakt til messearrangøren 
      - Komplet stand samt opbygning og nedtagning af denne
•	 Markedsføring af fællesstanden samt eksponering i relevante 

danske og tyske medier
•	 Et møde for udstillerne med praktiske informationer inden 

messen
•	 Introduktion til serviceportalen Online Business Service
•	 Et fælles serviceområde på standen, som kan benyttes til networ-

king og møder med potentielle kunder
•	 Tilstedeværelse af generalkonsulatets medarbejdere under hele 

messen til bl.a. sprogassistance 
•	 Drikkevarer, snacks og service under messen
•	 Mulighed for deltagelse i netværksarrangement

Udvid dit faglige kendskab og styrk dit netværk, når Det Danske Generalkonsulat i Hamborg, Center for 
Underleverandører (CFU) og Industrisamarbejdet - en del af Dansk Industri - arrangerer en dansk fælles-
stand på industrimessen Industrial Supply. 

Udenrigsministeriet
Eksportrådet



Hannover Messe og Industrial Supply

Hannover Messen er verdens største fagmesse, der har 
eksisteret i over 60 år. Messen er kendt for sine man-
ge 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  6.500 udstillere fra 
75 forskellige nationer.

Industrial Supply er én af 6 specialmesser på Hanno-
ver Messen 2019 og er verdens største og vigtigste 
industrimesse for underleverandører.
Se mere på: www.hannovermesse.de  

Pris for deltagelse på fællesstanden

De enkelte virksomhedsstande består af det 
ønskede stand-areal inkl. møblering og adgang 
til fælles garderobe, tekøkken og stort, fælles 
opholdsområde. 
Prisen for deltagelse afhænger af den ønskede 
standstørrelse. Se standstørrelser og de tilhøren-
de priser til højre. 

Tilmelding og kontakt

Ønsker du at være en del af den danske fællesstand på Industrial Supply 2019, bedes du udfylde formularen på næs-
te side. Den underskrevne formular sendes retur til os per e-mail eller fax. 

For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. 

Med venlig hilsen 

Jan Larsen, Eksportrådgiver 
Maskin- og underleverancer
Tlf.: +49 40 41 40 05 29
Fax: +49 40 41 40 05 57 
E-mail:  janlar@um.dk

Trine Kosack, Eksportrådgiver
Maskin-  og underleverancer
Tlf.: +49 40 41 40 05 39
Fax: +49 40 41 40 05 57 
E-mail:  trikos@um.dk 

Tillægsydelser

Generalkonsulatet i Hamborg, CFU og Industrisamarbejdet tilbyder en række andre ydelser, som ikke er inklude-
ret i prisen. Det kan være opsætning af møder med potentielle tyske kunder samt assistance ved opfølgning på 
kontakterne efter messen. Omfanget og indholdet af ydelserne aftales med den enkelte virksomhed, hvorefter der 
udarbejdes et skræddersyet tilbud.

Knud Hareskov
Center for Underleverandører
Tlf.: +45 20 25 32 77
E-mail:    knud.hareskov@cfu.as

Størrelser og priser:

7 m2: : 30.625
9 m2 : 38.700 
10,5 m2 : 44.100  
12 m2 : 49.200 
15  m2 : 59.250

Tillæg ved hjørne stand: 5%

Annette Flies
Industrisamarbejdet
Tlf.:  +45 33 77 33 31 / +45 21 28 90 26
E-Mail:  anf@di.dk

Område for mindre udstillere:
Mindre stand med følgende:
4-5 m2 

Logo på frise
Podie med logo
Praktikantassistance på messen
Pris 19.900 DKK

Obligatorisk: Kataloggebyr: 3.000 DKK



Tilmelding til deltagelse på den 
danske fællesstand på fag-
messen Industrial Supply 2019

1. - 5. april 2019
Hannover | Tyskland

Returner venligst formularen via e-mail til janlar@um.dk eller knud.hareskov@cfu.as 
eller via fax: +49 40 41 40 05 57 

Tilmelding inden d. 30.11. 2018

Firma:

adresse:

Postnr., by:

KontaKtPerson:

teleFon:

e-mail:

ansatte (antal):

stilling:

Fax:

Hjemmeside:

omsætning:

Dato:    Underskrift:

Ja, vi ønsker at deltage på den danske fællesstand på Industrial Supply 

_________ m2 standareal + fællesareal

Evt. andet ønske vedr. størrelse på standen: m2 *  

* Kontakt Generalkonsulatet i Hamborg vedr. pris

•	 Tilmeldingen er bindende. Retten til at aflyse arrangementet i tilfælde af manglende tilslutning eller aflysning af messen forbehol-
des. I dette tilfælde 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 generalkonsulatet pga. nedpakning af stand før officiel lukketid, forbeholder generalkonsulatet sig 
retten til at kræve det fulde beløb betalt af virksomheden.

•	 Der tages forbehold for, om vi kan få tildelt dette areal af Hannover Messen samt tilsagn om tilskud fra Eksportrådet. En reducering 

i standareal samt deltagerantal vil kunne få en prismæssig betydning.

Udenrigsministeriet
Eksportrådet


