
SWERIG vid UITP
2019



SWERIG Samlingsmonter vid
UITP Global Public Transport Summit

Stockholm 9 – 12 juni 2019



är att arrangera och satsa på en gemensam 
SWERIG monter för våra medlemmar vid denna 
stora mötesplats på Stockholmsmässan. 
Vårt förslag bygger på ett likvärdigt upplägg som 
vi haft vid InnoTrans i Berlin.
Den planerade monterytan på ca 100 m2

kommer att rymma maximalt tio medlemsföretag, 
med ca 9 m2 monteryta per företag.

SWERIG målsättning



Vad är UITP?
Den 17 augusti 1885 bildades föreningen Union Internationale 
des Transports Publics som vi nu känner till som UITP, med 63 
medlemsföretag från nio länder.
Idag representerar UITP 1400 medlemmar, huvudsakligen 
operatörer och ägare inom kollektivtrafik, inom områdena 
urban, lokal, regional och nationell mobilitet från mer än 96 
länder på alla kontinenter.
Organisationen har sedan bildandet behållit och utvecklat sin 
ställning som sektorns obestridda ledare när det gäller att sätta 
upp dagordningen, arbeta innovationsinriktat och tala med en 
gemensam röst som förespråkare för kollektivtrafik och hållbar 
utveckling över hela världen. UITP huvudkontor har
alltid funnits i Bryssel.



UITP Global Public Transport Summit?
Så har då turen äntligen kommit till Sverige och Stockholm att 
arrangera 2019 års UITP Global Public Transport Summit.
Denna internationella mässa och mötesplats går av stapeln
9 – 12 juni 2019 vid Stockholmsmässan i Älvsjö.
UITP, med stor erfarenheter av motsvarande arrangemang runt 
jorden, räknar med mer än 11 000 besökare inom branschen.
Utställningsytan är ca 70 000 m2, med mer än 320 utställare från 
30 olika länder, vilken i största utsträckning redan är bokade.
De allra flesta stora internationella företagen inom
branschen har naturligtvis redan bokat upp stora
utställningsytor.



UITP Tider 2019

9 June 2019, Opening Ceremony of the Global 
Public Transport Summit 2019

10 – 12 June , The exhibition will be open officially



Preliminär Budget
Kostnaden per medutställare har preliminärt kalkylerats till 
95 000 kr per företag, där denna kostnad bygger på att det
är 10 företag som ställer ut och medfinansierar montern.
Blir det fler utställande företag kan kostnaden bli något lägre, 
alternativt större total monteryta och blir det färre företag blir 
kostnaden högre alternativt mindre total monteryta.
Förutsättningen är även att SWERIG bekostar monterns 
centrala del med en monterandel lika som medutställande 
företag vilket är en god service från föreningen.
Att var medutställare i en gemensam SWERIG monter
innebär många fördelar för ert företag.



I den angivna kostnaden ingår bland annat följande:

• Del i en inredd öppen monter på över 100 m2
• Tillgång till en gemensam centralt placerad reception
• Speciellt anpassad monteryta med grundinredd arbetsstation
• Montern inredd med omsorg enligt Era önskemål
• Catering och förfriskningar under alla mässdagarna
• UITP obligatoriska medutställaravgift på EUR 1 000
• Marknadsföring av Ert företag med en A4 färgannons i utställarkatalogen
• Marknadsföring av Ert företag med 50 ord i utställarkatalog och på webb
• Er företagslogotyp på flera platser i montern
• En stor fördel med flera kända företag i den öppna samlingsmontern
• Du kommer väl förberedd efter två utställarmöten under 2018 och 2019
• Övrig uppskattad service från SWERIG

Härutöver tillkommer naturligtvis utställarnas individuella
rese-, hotell- och personalkostnader. 

Vad ingår i kostnaden



Det går inte att visa bilden.

Preliminär placering



Intresseförfrågan
För att SWERIG’s styrelse ska kunna besluta om vårt kommande deltagande och 
slutlig registrering till UITP behöver vi Er intresseanmälan relativt omgående och 
sedan den slutligt bindande anmälan före den 30 april 2018.
Återkom till undertecknad eller SWERIG’s kansli med information om ni är 
intresserade av att deltaga i en gemensam monter.

Vi önskar att få ert svar enligt någon av dessa alternativ. 
1.Vi är intresserade av att delta och önskar mer information när sådan finns.
2.Vi kommer mycket sannolikt att deltaga i SWERIG samlingsmonter.
3.Vi kommer inte att delta vid SWERIG’s samlingsmonter på UITP Global Public 
Transport Summit 2019 i Stockholm.

Baserat på denna input kan styrelsen och kansliet gå vidare med planeringsarbetet. 
Om vi inte får tillräckligt många som är intresserade som kan gå vidare med en 
bindande anmälan inom kort ser vi tyvärr ingen möjlighet att boka
upp en monterplats.



Intresserade företag

 Bo Edin/Univox
 Westermo





 Stockholms Spårvägar
 Järnvägsklustret







Kontaktdata

SWERIG Project Manager
Jan-Olof Björklund
Asphagsvägen 5
732 48 Arboga
+46 703 177 330

Homepage
www.swerig.se 
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