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Branschen är överens och engagerad
Alla är överens om att det behövs en förnyelse. Ett starkt 
arrangemang som ökar medvetenheten om värdet av effektiv 
och konkurrenskraftig automation och produktion.  
I samarbete med ledande branschorganisationer arrangerar 
vi Manufacturing & Automation Expo. Ett nytt, stort och 
långsiktigt arrangemang med radikalt nytänkande för idéer, 
nyskapande och inspiration. Kort sagt, Nordens viktigaste 
mötesplats för konkurrenskraftig produktion och automation i 
tillverkningsindustrin.

Manufacturing & Automation Expo genomförs vartannat  
år med start 23-26 oktober 2012.

Kontakta oss gärna för information och bokning

Björn Lindforss, projektledare 
08-749 44 48, 070-789 44 48 
bjorn.lindforss@stockholmsmassan.se 
 
Gunnar Iggendal, projektkonsult 
08-749 43 31, 070-333 65 95 
gunnar.iggendal@stockholmsmassan.se

Lotta Paulsson, projektsäljare 
08-749 74 87, 070-789 74 87, 
lotta.paulsson@stockholmsmassan.se
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Den nya  
mötesplatsen  
för konkurrens-
kraft i tillverkande  
industri



Med Manufacturing & Automation Expo 
skapar vi, tillsammans med branschens 
ledande aktörer, den arena som nu saknas 
för att samla teknikområden inom produktion 
och automation. En ny stark mötesplats 
för industrins utveckling, framgång och 
konkurrenskraft på en allt mer global marknad.

Kreativa möten och affärer
Manufacturing & Automation Expo blir en unik mötesplats 
för kreativa möten. Här möts användarna, tillverkarna, 
leverantörerna, industrin och forskarna. Det blir ett forum för 
nya idéer, effektiva och kompletta lösningar och den senaste 
tekniken. Här skapas relationer och kontaktytor för kunskaps- 
och kompetensutveckling. Arrangemanget byggs upp av 
målgruppsinriktade aktiviteter och tydliga avdelningar, som 
tillsammans lyfter fram hela produktionsplattformen.  
Kort sagt, en stark helhet som skapar lönsamma affärer för 
både utställare och besökare.

Plattform för kunskap och  
inspiration
Kvalificerad kunskap är avgörande för framgång. Vi satsar  
på att engagera de bästa specialisterna och föredragshållarna 
från Sverige, Europa och övriga världen till seminarier 
och konferenser. Vi satsar också på att öka intresset för 
tillverkningsindustrin hos ungdomar för att långsiktigt bidra 
till kompetensförsörjning med mångfald. Manufacturing & 
Automation Expo ska också bidra till opinionsbildning och 
driva viktiga, övergripande frågor för svensk industri inom till 
exempel energi, miljö och hållbar produktion.

Nordens viktigaste möten  
för konkurrenskraftig  
automation och produktion  
i tillverkningsindustrin
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Engagerade partners
Vi har starka samarbeten med engagerade branschföreningar, 
företag, besökarorganisationer, institut, universitet, högskolor, 
myndigheter och media för att utveckla Manufacturing & 
Automation Expo till Nordens viktigaste mötesplats för effektiv 
automation och produktion i tillverkningsindustin. 

En anläggning i världsklass
Nordens viktigaste mötesplats för den tillverkande industrin 
kräver en anläggning av rang. Stockholmsmässan är 
Nordens i särklass största mäss- och eventföretag, 
som varje år arrangerar ett 60-tal branschmässor, ett 
100-tal större internationella kongresser och en lång rad 
specialarrangemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 
1,5 miljoner besökare och fler än 8 000 journalister från hela 
världen.

Stockholm ett nav för kunskap och affärer
Som ett kommersiellt centrum för hela Östersjöområdet 
och med utmärkta kommunikationer med hela världen, 
internationell puls och ett rikt utbud av möjligheter, är 
Stockholm lika mycket ett strategiskt som självklart val. Här 
har också många stora industriföretag sina huvudkontor, här 
etablerar sig framtidsföretagen, och här finns universitet och 
högskolor. 


