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Hannover messe - Industrial Supply: 01-05 april 2019

Læs mere her

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 2018 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 7 special messer på
Hannover Messen og er verdens største og vigtigste industri messe for underleverandører.
Vi planlægger med at etablere en dansk fællesstand med 30-35 virksomheder

Alihankinta Subcontracting: 24-26 september 2019

Læs mere her

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 i 2019 er digitallisering af produktion
I 2018 var der 680 udstillere og 17.118 besøgende

HI- tech og industry Scandinavia 2019 1-3 oktober

Læs mere her

En af Scandinaviens største industrimesser med tigende besøg af udenlandske virksomheder, Der
forventes 20000 besøgende og 700 udstillere
HI messen finder sted hvet andet år og fællesstanden arrangeres i samarbejde med
Industrisamarbejdet - DI
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Bygg Reis Deg 2019 16-19 oktober

Læs mere her

Bygg Reis Deg 2019 16-19 oktober Norge http://www.byggreisdeg.no/
I dagene fra den 16. – 19 oktober 2019 afholdes Norges største byggemesse, ByggReis Deg.
Messen finder sted hvert andet år og henvender sig primært til det professionelle segment. I 2017
præsenterede 564 udstillere deres produkter og løsninger for mere end 43.000 besøgende på
messen. Bygg Reis Deg er dermed Norges absolut største mødested for byggebranchen, og et oplagt
udstillingsvindue for virksomheder med interesse i det norske marked.

BlechExpo 05-08 November 2019

Læs mere her

Blechexpo er verdens eneste arrangement med fokus på de komplementære teknologier
pladebearbejdning og sammenføjningsteknik. Messen fremstiller hele proceskæden for den
koldbearbejdende pladeteknik, samt den dertilhørende termiske eller mekaniske skære-,
sammenføjnings- og forbindelsesteknik. Dette indebærer samtlige relevante teknologier, maskiner,
anlæg, værktøj og software
I 2017 var der ca 1350 udstiller 0g 40000 besøgende fra 35 lande

Agritechnica : 10-16 november 2019 Tyskalnd

Læs mere her

Agritechnica er verdens største messe for landbrugsmaskiner og - udstyr finder sted hvert andet år i
Hannover. I 2017 havde messen stor succes med ca. 2.800 udstillere og 458.000 besøgende fra
såvel Tyskland som resten af verden. Messen er mødested og tiltrækker talrige fagpersoner, som fx
indkøbere og landmænd. Den fungerer dels som handelsplatform, dels som informations- og
netværksportal inden for landbrugsbranchen.
I 2017 var der 2.802 udstillere og 458.000 besøgende.
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Elmia Subcontractor: 12-15 november 2019

Læs mere her

Elmia Subcontractor er med sine 1.200 udstillere fra ca. 30 lande samlet i fire haller fordelt på over
17.000 m2 Nordeuropas største og mest betydningsfulde rendyrkede underleverandørmesse.
Messen besøges af et stort antal beslutningstagende indkøbere fra den svenske og internationale
industri.
I 2018 var der 1.172 udstillere og 14.291 besøgende

Nortec: 21-24 januar 2020

Læs mere her

Nortec er, efter Hannover messen, Nordtysklands mest vigtigste industrimesse for
fremstilling industrien indenfor af jern-, metal-, plast- og gummi. Der forventes 4-500
udstillere og 14.000 fagbesøgende. Messen er en blandet messe hvor såvel
maskinindustrien, automation, som underleverandør industrien er repræsenteret.
Messen er placeret centralt i forhold til den tyske vindmølleindustri.
I 2018 var der over 470 udstillere og mere end 12.000 besøgende
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