
Dansk fællesstand på fagmessen 
Industrial Supply

2014
7. - 11. april

Fordele ved at deltage på Ambassadens fællesstand

Den danske Ambassade i Berlin tilbyder ved deltagelse på en fællesstand: 
 
• En god placering, unikt design og stor stand, hvilket tiltrækker større 

opmærksomhed og flere besøgende til standen.
• Organisering af alt det praktiske, herunder bl.a.:
 - kontakt til messen,
 - komplet stand samt op- og nedtagning af denne,
 - sprogassistance.
• Markedsføring af fællesstanden samt eksponering i relevante danske 

og tyske medier.
• Organisering af annoncer i messekataloget/på messens hjemmeside.
• Et udstillermøde med praktiske informationer inden messen.
• Et fælles serviceområde på selve standen, som kan benyttes til formel 

og uformel kontakt med besøgende.
• Tilstedeværelse af ambassadens medarbejdere under hele messen.
• Løbende information om markedet.
• Catering (drikkevarer, snacks og køkkentilbehør).
• Internetadgang.
• Netværksarrangement.

Udvid din kundekreds og styrk dit netværk, når den danske  
ambassade i berlin, i samarbejde med Branchesamarbejdet i DI,  
arrangerer en fællesstand på fagmessen Industrial Supply. 

Udenrigsministeriet
Eksportrådet



Kort om Hannover Messen

Hannover Messen er verdens største faglige industri-
messe, og har eksisteret i mere end 60 år. Messen er 
kendt for at tiltrække talrige besøgende år efter år og 
i 2013 nåede besøgsantallet op over 500.000, hvoraf 
hele 93 % var faggæster og hver 3. beslutningstager.
Endvidere var over over 6.500 udstillere fra 62 lande 
repræsenteret på messen 2013.
Formålet med Hannover Messen er at skabe en     
platform for samspillet mellem alle relevante           
sektorer og teknologier og samtidig give mulighed 
for at udvide den enkelte virksomheds netværk.

En oversigt over samtlige brancher repræsenteret på 
Industrial Supply ses på figuren til venstre. 

Pris for deltagelse på fællesstanden på Industrial Supply

Fællesstanden er placeret i hal 5 og de enkelte stande inkluderer ca. 9 m2 standareal pr. virksomhed                                                         
inkl. møblering samt fælles garderobe, tekøkken og opholdsområde. Ved ønske om andet standareal tages kontakt 
til ambassaden.

Prisen for deltagelse er 37.000 DKK (baseret på en 9 m2 stand samt en del af fællesarealet). Der tages dog forbehold 
for prisændringer, da antallet af tilmeldte kan have en primæssig betydning.

Tilmelding og kontakt

For tilmelding til den danske fællesstand på Industrial Supply, udfyld venligst formularen på næste side.                              
Den underskrevne formular sendes retur til os på e-mail eller faxes. 

For yderligere spørgsmål er du naturligvis velkommen til at kontakte os på enten e-mail eller telefon.

Med venlig hilsen 

Jan Larsen | Eksportrådgiver Maskin-  og underleverancer
Tlf. +49 30 5050 2105
Fax. +49 30 5050 2050
E-mail janlar@um.dk

Kgl. Dansk Ambassade
Rauchstr. 1, D-10787 Berlin
http://eksportraadet.tyskland.um.dk/da

Janni Pedersen | Trainee Maskin-  og underleverancer 
Tlf. +49 30 5050 2104
Fax. +49 30 5050 2050
E-mail jamped@um.dk

Tillægsydelser
Ambassaden tilbyder en række andre ydelser, som ikke er inkluderet i prisen. Det kan eksempelvis være                                     
planlægning af møder og evt. deltagelse heri samt assistance ved opfølgning af kontakterne efter messen. Omfang 
og indhold af ydelserne aftales seperat med den enkelte virksomhed, hvorefter der udarbejdes et individut tilbud.



Tilmelding til deltagelse på 
den danske fællesstand 
på fagmessen Industrial Supply

7. - 11. april 2014
Hannover | Tyskland

Returner venligst formularen på e-mail janlar@um.dk eller fax +49 30 5050 2150

Tilmelding inden 1. december 2013

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 med:

9 m2 standareal + fællesareal (37.000 DKK)

følgende standareal: m2 *	 	

* Kontakt ambassaden vedr. pris

• Tilmeldingen er bindende. Retten til at aflyse arrangementet i tilfælde af manglende tilslutning eller aflysning af 
messen forbeholdes. 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 ambassaden pga. nedpakning af stand før officiel lukketid, forbe-
holder ambassaden sig ret 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 Eksportrå-
det. En reducering i standareal samt deltagerantal vil kunne få en prismæssig betydning.

Udenrigsministeriet
Eksportrådet


