
 
 

ARRANGÖRER: 
 

 

SVENSK SAMLINGSMONTER I ENERGIHALLEN 

 

INBJUDAN TILL HANNOVER 

INDUSTRIMÄSSA 

24-28 APRIL 2017, HANNOVER, TYSKLAND 

 
Som ett led i Energimyndighetens långsiktiga arbete för att främja svensk miljö- och 
energiteknik arrangerar vi en svensk samlingsmonter i energihallen på HANNOVER MESSE. 
Genom sin närvaro i Hannover bidrar Energimyndigheten till regeringens exportstrategi som 
syftar till spridning av svensk energiteknik/-lösningar/-tjänster samt kunskapsöverföring på 
internationella marknader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Hannover mässan 
HANNOVER MESSE Energy är världens ledande mässa för integrerade 
energisystem och hållbar mobilitet med över 1 200 utställare och nästan 
100 000 internationella besökare. Mässan är den enda där hela värdekedjan 
från energiproduktion, transmission, lagring, smarta elnät, distribution och digital 

grid management presenteras. Huvudtemana vid HANNOVER MESSE 2017 kommer bland 
annat vara Industry 4.0, energieffektivitet och digitalisering. Mer information om mässan finns 
på www.hannovermesse.de  
 
Om samlingsmontern 
Den 100 kvm stora paviljongen kommer att vara centralt placerad i energihallen och rymmer 
upp till 12 företag. Antalet platser i samlingsmontern är begränsade och därför är det viktigt att 
vi får in er anmälan så snart som möjligt. Placering i montern följer efter tidpunkt för anmälan. 
 
Kostnad för ert deltagande är SEK 25 000 och är ett specialerbjudande av Energimyndigheten 
i en Team Sweden Energisatsning.  I priset ingår även identifiering och mötesbokningar med 
potentiella partners om så önskas.  

Monterexempel 

Framsida 

Baksida 

http://www.hannovermesse.de/


 
 

ARRANGÖRER: 
 

 

Anmälan till samlingsmontern på HANNOVER MESSE 2017 

Härmed anmäler vi vårt företag till rubricerad mässa enligt villkoren i inbjudan. 
Deltagaravgiften är SEK 25 000 exkl. moms och gäller förutsatt att minst tio företag anmäler 
sig. Anmälan är bindande efter godkännande från Energimyndigheten. I priset ingår:  

 Monterplats i Sverigedesignad paviljong i energihallen 
o I montern ingår internet, eluttag, bord, stolar, mötesplats, belysning, vatten och kaffe samt 

värd (-inna) 

 Om så önskas arrangeras mötesbokningar med potentiella partners och kunder inför mässan samt 
rådgivning kring den tyska marknaden, tillhandahållet av Tysk- Svenska Handelskammaren 

 

 
 
………………………………………………….... 
Företagets namn 
 
………………………………………………….... 
Postadress 
 
………………………………………………….... 
Postnr och ort 
 
………………………………………………….... 
Hemsida 
 
………………………………………………….... 
Organisationsnummer 

 
  
………………………………………………….... 
Kontaktperson 
 
………………………………………………….... 
Befattning                                  
 
………………………………………………….... 
Telefon                                     
 
………………………………………………….... 
E-Mail 
 
………………………………………………….... 
Signatur 
 

 
Anmälan är bindande efter godkännande från Energimyndigheten. Antalet platser är begränsat, vid fler anmälda än platser i 
montern prioriterar Energimyndigheten. Deltagaravgiften faktureras efter att Business Sweden har mottagit och bekräftat den 
bindande anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid annullering av deltagande faktureras hela deltagaravgiften fr.o.m. det 
att Business Sweden har mottagit och bekräftat företagets bindande anmälan. 

 

Vänligen skicka din anmälan per email till: maximilian.richter@business-sweden.se  
 
Vid frågor om deltagandet är ni välkomna att kontakta: 
 
Allmänna frågor kring mässan 
 
Christopher Waldén 
Energimyndigheten 
+46 (0) 70-337 6036 
Christopher.Walden@energimyndigheten.se 

Frågor kring montern 
 
Maximilian Richter 
Business Sweden 
+49 (0) 30 893 60 617 
Maximilian.richter@business-sweden.se  

 
Frågor kring mötesbokningar 
 
Anne Geitmann 
Tysk-Svenska Handelskammaren 
+46 (0) 709 78 43 60 
anne.geitmann@handelskammer.se 
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