
 SWERIG deltagande 
  

vid  
 



SWERIG vid InnoTrans 

  2016 Hall 11.2, Stand 2013 

  2014 City Cube, Stand 207 

  2012 Hall 4.2, Stand 120 

  2010 Hall 4.2a, Stand 228 

  2008 Hall 4.2, Stand 228 

  2006 Hall 4.2, Stand 203 

  2004 Hall 4.2b, Stand 231 

  2002 Hall 4.2b, Stand 203  

  2000 Hall 4.2, Exportrådet 



Utställningsområde 

SWERIG har under 

InnoTrans 2016 blivit 

placerade i  hall 11.2 

vilken av Messe Berlin 

benämns ”International hall 

for Railway Technology”. 

 

Detta är mycket nära till 

vår planerade kundträff! 

4.2 



SWERIG Kundträff 



SWERIG Kundträff 

Ca 100 gäster 

fyller montern 

under en timma 

med flera möten 

av olika slag 

samt en första drink 



SWERIG Kundträff 2016 

Sveriges ambassadör i Tyskland, Lars Danielsson, 

är inbjuden att inleda kundträffen.  

Vi startar i SWERIG montern med en inledande öl och 

mingel samt går därefter tillsammans till Oktoberfestzelt. 



Kundträff innebär 

 

 

 

 

 

 
 

 

●   Kvällsevent Onsdag 21 september 2016 

●  SWERIG monter i Hall 11.2, 17:00 – 18:00                            

●  Tre rätters meny ”Oktoberfest” 18:00 – 20.00 

●  Max 150 deltagare från medlemsföretagen 

●  Vi börjar med max 5 deltagare per företag 

●  En lämplig form av gästidentifiering 

●  Finansieras av SWERIG centralt 



Inbjudan till kundträff 



Utställarblad 2016 

SWERIG har tagit fram ett blad 

med presentation av alla 

utställare i samlingsmontern 

samt alla SWERIG företag 

som har egen monter. 



Entrébiljetter  

Biljetter som köps direkt av mässan på www.innotrans.de kostar: 

45 Euro för en dagsbiljett och 65 Euro för en flerdagarsbiljett 

Biljetter som köps direkt vid mässan kostar: 

80 Euro för en dagsbiljett, 100 Euro för en flerdagarsbiljett. 

 

The co-exhibitors can simply register in the shop and create their own 

accounts. In their new accounts, they need to click a button called Order 

authorization next to “logout”. That´s where they enter their company name 

and company address, so we have the right data for their invoices later on. 

 

Tysk-svenska Handelskammaren säljer förmånliga biljetter till mässan 

12 Euro för en dagsbiljett och 20 Euro för en flerdagarsbiljett 

 

Beställ via E-post messe@handelskammer.se 

eller följande länk 

www.handelskammer.se 

 

http://www.innotrans.de/
mailto:messe@handelskammer.se
http://www.handelskammer.se/



