ALUMINIUM 2018, TYSKLAND
Düsseldorf fra 9. – 11. oktober 2018
ALUMINIUM 2018 er din indgang til salg på det tyske marked. ALUMNIUM er den største B2B
fagmesse for aluminiumindustrien. Det er her du møder indkøberne fra dine nye potentielle kunder
eller hilser på dine nuværende samarbejdspartnere. Messen er i fortsat vækst og forventer mere end
27.500 besøgende fra Tyskland og det øvrige Europa.
For 5. gang tilbyder Dansk Industri/Aluminium
Danmark din virksomhed deltagelse på den hidtil
største danske fællesstand på ALUMINIUM 2018 i
Düsseldorf.
Hvorfor deltage?
ALUMINIUM 2018 er den vigtigste messe for B2B
beslutningstagere i aluminiumindustrien i Europa,
og den platform, der binder leverandører,
underleverandører, fremstillingsindustrien og
virksomheder der viser nye teknologi og
processer. På ALUMINIUM vises de nyeste
innovative løsninger fra hele værdikæden.
Messen fortsætter med at vokse mere end 27.500
besøgende fra Tyskland og det øvrige Europa og
mere end 1.000 udstillere.
Aluminium Danmark hjælper danske underleverandører med at komme godt fra start med
eksport til Tyskland. Sammen med erfarne og
professionelle samarbejdspartnere – Reed
Exhibition, deltagelse af eksportkonsulent bosat i
Tyskland, en serviceorienteret stand-bygger,
media- og markedsføringsekspert og et stærkt
udstillernetværk.

SMV-stand: Få adgang til en fællesstand - for det
halve
Aluminium Danmark tilbyder igen deltagelse på
SMV-stand, som er en stand på 24 m2 – der deles
med 5-6 andre udstillere. Dvs. du tegner dig for
omkring 3,5 m2 eller ca. kr 10.000,-, men får alle
fordelene:








Netværk og deltagelse i
netværksarrangement
God placering på messen og på stand
Sprog/eksport konsulent assistance
Komplet stand m. podie, logo-visning og
deltagelse i alle markedsførings og matchmaking aktiviteter
Fælles hotel-booking
Udstillermøde, adgang til udstillerkatalog

Aluminium Danmark tilbyder sin hjælp til alle
aspekter ift. din deltage og opnåelse af positive
eksporterfaring.
Kontakt
Jim Hansen, Chefkonsulent jimh@di.dk
+45 4043 9410

ALUMINIUM 2018, TYSKLAND
Düsseldorf fra 9. – 11. oktober 2018

Praktisk information:
Pris
Ca Dkk 10.000,- for udstilling på smv-delestand
Incl. Standindretning og fuld adgang til fællesstand, messekatalog,
markedsføring m.v.
Deltagelse i fælles udstilleraktiviteter/arrangementer, markedsføring,
invitation af kunder, social media-kampagne – adgang til fælles hotel-booking,
fælles transport af udstillergods, tomgodsopbevaring m.v.
NB!
Prisen er baseret på 6-7 udstillere. Fællesstanden har modtaget 50% tilskud
fra Eksportrådet.
Deadline for reservation af plads – 10. april 2018
KLIK HER FOR REGISTRERING
Betingelser for registrering sker i overensstemmelse med DI’s regler for
deltagelse i fælles eksportfremstød (læs mere ved tryk på link
Kontakt
Jim Hansen, Chefkonsulent jimh@di.dk
+45 4043 9410

