Skriv ut ditt kostnadsfria
entrékort till mässan här

TRÄFFA OSS PÅ
UNDERHÅLLSMÄSSAN

BESÖK OSS I MONTER C03:22

EUROPE’S NO.1 MAINTENANCE TRADE FAIR AND CONFERENCE

13 –16 MARS 2018
SVENSKA MÄSSAN
GÖTEBORG

SMART MAINTENANCE MEANS
KNOWING WHAT HAPPENS NEXT
FOKUSOMRÅDEN

Produktivitet och
lönsamhet

Digitalisering och IoT

Hållbart underhåll

Industriell säkerhet

SKRIV UT DITT
KOSTNADSFRIA
ENTRÉKORT IDAG

VÄLKOMMEN TILL EUROPAS STÖRSTA
MÖTESPLATS OM SMART UNDERHÅLL
Här samlas hela branschen för att ta del av den senaste tekniken och kunskapen som kan bidra
till att utveckla både er anläggning och personal i syfte att ställa om till ett smartare underhåll!
Ta del av program och utställarlista på underhall.se eller ladda ner Svenska Mässans app.
Fyra mässhallar - 300 utställare
Marknadens allra senaste lösningar och produkter presenteras på mässgolvet. Här finns
garanterat något för alla, oavsett om man arbetar i driften eller sitter med beslutsunderlag
för kommande investeringar. Se fullständig utställarförteckning på underhåll.se
Här skapas erfarenhetsutbyte och nya samarbeten
Nätverka med kollegor och tusentals andra besökare från hela Norden,
utbyt erfarenheter och skapa nya samarbeten.
Toppseminarier och case av nyckelpersoner i branschen
40 talare och mer än 50-talet kostnadsfria seminarier.
Maintenance Academy
Ett antal kostnadsfria diplomutbildningar för mässans besökare, bland annat Kontrollant/Tillsynsman
i regi av Dematek och kursen Fallskydd i regi av Tools. Begränsat antal deltagare, anmäl dig online.

AFFÄRSNYTTA

Alrik Danielson
Koncernchef SKF AB

TEKNIK

INSPIRATION

Nya tekniska lösningar och
forskningsprojekt hos Chalmers

Dr. Ashkan Fardost
Forskare & föreläsare inom digitalisering
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MAINTENANCE SUMMIT
I samarbete med Svenskt Underhåll presenterar
vi en ny konferens med fokus på branschens
viktigaste frågeställningar. Läs mer och anmäl
dig idag på maintenancesummit.se

13 – 14 MARS

BRANSCHFEST PÅ
HARD ROCK CAFÉ
Missa inte Underhållsmässans
branschfest onsdagen den 14 mars 2018!
Festen äger rum på Hard Rock Café på Avenyn.
Föranmälan krävs, köp din biljett på underhall.se

#lot2017

Underhållsmässans öppettider,
seminarieprogram och utställare hittar
du på underhall.se #underhållsmässan
Samarbetspartners:

SKRIV UT DITT KOSTNADSFRIA
ENTRÉKORT IDAG

Registrera dig till mässan före den 30 januari 2018 och
var med i utlottningen av en hotellnatt för två på Gothia
Towers! Ange koden gothia2 vid registreringen.

