
Inbjudan besök: Elmia Subcontractor
Plats: Elmia

Tid:  Torsdag, 16/11-17

Åker ni med till Elmia?
Flera Karlsborgsföretag deltar i Elmia Subcontractor 14-17 november. Elmia Subcontractor är norra 
Europas ledande mässa för underleverantörer inom den tillverkande industrin och deras kunder - en äkta 
specialistmässa för produktutveckling och inköp. Vi funderar på att hyra en buss torsdagen 16 november för att 
se mässan och eventuellt gå ut och käka en bit mat efteråt ihop med de utställande företagen innan vi vänder 
hemåt. För att boka buss och restaurang behöver vi veta vilka som vill åka med senast 19 september genom 
ett mail till info@adddesign.se. Bussen bekostas av Karlsborgsföretagen och KUB och deltagare står för egna 
kostnader utöver resan. Om bussen blir full förbehåller vi oss rätten att fördela platserna mellan företagen. 

Vill ni synas?
Vill ni synas i det gemensamma, snygga informationsmaterialet som lämnas ut under Elmia Subcontractor 
14-17 november? I Karlsborgsföretagens stora monter fi nns en gemensam informationsdisk som bemannas 
av Näringslivschefen och tjänstemän från kommunen. För att visa på bredden av företag i Karlsborg och 
presentera oss på ett rättvis sätt trycks en snygg magasinsliknande folder med information om Karlsborg och 
dess näringsliv. Vi hoppas att den får god spridning och ger alla chansen att annonsera. För mer information 
kontakta fredrik@karlsborgsutveckling.se.

Annonspriser sida:
1/8 1000 kr 
1/4 1500 kr 
1/2 2000 kr 
1/1 3000 kr

Anmälan till:
info@adddesign.se
OBS! Anmälan senast 12/10.

Välkomna!

Har du åsikter, idéer, förslag till aktiviteter eller vill ha kontakt. 
Tveka inte att höra av dig till någon av oss i styrelsen! 
Besök vår hemsida www.karlsborgsforetagen.se för agenda m.m.
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