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Internasjonale Messetjenester AS
Norsk fellesstand på ALUMINIUM 2018
Verdensmesse og kongress
Düsseldorf, 9.- 11. oktober 2018
Fakta om ALUMINIUM
ALUMINIUM er den ledende møteplassen internasjonalt for hele aluminium
industrien og arrangeres for 12. gang i 2018. Nærmere 1000 utstillere fra 50
nasjoner og 27 000 fagbesøkere fra 100 land forventes å komme til messen i
Düsseldorf for å vise det siste nye innen aluminium.

Produkttilbud
ALUMINIUM formidler et overblikk over hele aluminiumindustrien og er en
internasjonal plattform for tilbydere av:
- Råstoff, halvfabrikata, ferdigprodukter.
- Overflate og forbindelsesteknikk
- Handel og gjenvinning
- Maskiner, anlegg og hjelpemidler for aluminiumutvinning, -foredling og
bearbeiding
- Teknologi for produksjon av alumina og aluminium
- Service og tjenester

Hvem besøker ALUMINIUM
Verdens aluminiumindustri treffes på ALUMINIUM. I 2016 ble messen besøkt
av over 25 000. Av dette representert 56% internasjonale fagbesøkere,
resten var representanter fra tysk aluminiumindustri. Nasjonene som var
best representert på messen var Nederland, Italia, Tyrkia, Frankrike og
Østerrike. Nærmere 40% av de besøkende representerer den
aluminiumbearbeidende industri, 30% den aluminiumproduserende industri.
Fra den bearbeidende industri var representanter fra bil- og
transportindustri, bygg og konstruksjon, maskin- og anleggsbransjen,
metall, jern og stål og elektronikk å treffe blant de besøkende.
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Messekonseptet
ALUMINIUM er produktorientert, og vi har reservert et areal på 153 kvm til
en norsk paviljong i hall 11, hallen for Primary Production and suppliers.
Standen har en svært strategisk plassering i hallen, med Alcoa, Rusal, Rio
Tinto Alcan og Alumet som nærmeste naboer. I tillegg går hovedgaten inn i
hallen rett forbi standen.
Skissene til standen ligger vedlagt. Standen har 4 åpne sider mot publikum
og har plass til 7 utstillere. Størrelsen på standene varierer fra 15 – 32 kvm.
I midten av standen er det et låsbart lagerrom / kjøkken på ca 12 kvm.
Kjøkkenet på standen vil være betjent av Internasjonale Messetjenester AS,
og her vil det bli servert kaffe, mineralvann, øl, frukt kjeks og snacks. Fra kl
1400 blir det hver dag servert varme pølser.
Hvert av de individuelle områdene inneholder:
o Logo
o 1 dobbel stikkontakt
o 1 bord m/ 4 stoler, fritt valg mellom høyt og lavt bord / stoler
o 1 informasjonsdisk
o 1 papirkurv
o 1 brosjyrestativ
o Tilgang til Internett
Lagerrommet inneholder: 1
1
1
2
1
1

kjøleskap
kaffemaskin
kleshengere
høye hylleseksjoner for lagring
stol
trippel stikkontakt

Kostnader
Dette messekonseptet koster NOK 6 100,- pr kvm og krever min 6
påmeldte bedrifter.
I prisen er medregnet:
- leie av gulvareal
- montering / demontering av standen i hht skisser
- utstillerforsikring som definert i §9 i arrangørens
”Special Exhibition Terms and Conditions”
- dekorplater
- møbler som illustrert
- teppefliser
- belysning
- tilkobling og forbruk av strøm
- daglig rengjøring
- andel av låsbart lagerrom / kjøkken
- kjøkkentjeneste under messen
- Internett
- prosjektledelse

15/8 2017
Side 3
I tillegg kommer evt:
-

Utforming av bedriftenes individuelle områder
frakt og forsikring av utstillernes egne utstillingsprodukter og utstyr
individuelle grafiske arbeider
AV-utstyr
annen dekor
forbruk av mat og drikke som avregnes i etterkant

Påmeldingsgebyr:

NOK 5 150,-

Obligatorisk markedsføringspakke:

NOK 8 800,-

Obligatorisk markedsføringspakke inkluderer:
-

-

Oppføring i messekatalogen, alfabetisk register
Oppføring på hjemmesiden til ALUMINIUM. Oppføring med firmanavn,
adresse, kontaktperson, bransje, standnummer, links til e-post og
hjemmeside.
2 stk utstillerkort
reklamemateriell: klistremerker med messelogo og standnummer. Logo
for nedlasting. Besøksbrosjyrer
Inngangsbilletter for forsendelse til kunder. Brukte billetter faktureres i
etterkant

Påmeldingsfrist:

1. januar 2018

Videre fremdrift
o Påmeldingsgebyr forfaller til betaling ved påmelding.
o Markedsføringspakke og 50 % av standleien forfaller til betaling
1. mai 2018

o 50% av standleien forfaller til betaling 15. august 2018
o 1 utstillermøte på telefon gjennomføres i mai – juni 2018.

