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Trä & Teknik spänner över hela bredden – från skogen, sågverk, produktion, mö-
belsnickeri och export till att bygga i trä, utvinning av nya material och forskning. Ing-
en annan mötesplats samlar alla som utvecklar, driver och arbetar med trä på samma 
omfattande sätt. Här ges möjlighet till en konkret direktdialog med de viktigaste och 
främsta inköparna i en professionell och affärsskapande miljö.

Hit kommer utställare inom sågverksutrustning, snickeri- och träbearbetningsmaskiner, 
trämaterial och träkomponenter, takstolsproduktion, bland många andra, och träffar 
besökare från alla delar inom träindustrin som är på inköps- och inspirationsresa.

Trä & Teknik erbjuder ett unikt tillfälle för alla som på något sätt arbetar med trä att 
uppdatera sig inom ny teknik, hitta de effektivaste lösningarna och få inspiration av 
hur andra företag, stora som små, tar sig framåt på marknaden. Framför allt pågår 
här diskussionen om träets möjligheter och framtid av nyckelpersoner inom alla bran-
scher som på något sätt använder trä. På mässgolvet görs affärer, lösningar diskute-
ras och nya samarbeten skapas, och på två olika scener framförs case och presenta-
tioner av nyckelpersoner och branschexperter.

VARFÖR SKA DU 
ANNONSERA I 
MÄSST IDNINGEN?

 » Skickas personligen till  

    20 000 rakt in i målgruppen 

 » Officiell mässtidning 

 » Bearbeta målgruppen  

    innan mässan, följ upp live   

    under mässan. 

MÖTESPLATSEN SOM  
SPÄNNER FRÅN SKOG  
TILL BIOKOMPOSITER



VARFÖR DELTA? 

 » Branschens mest kompletta 

mötesplats – mötesplatsen  

arrangeras i samarbete med 

de stora organisationerna, 

forskning och företag som  

driver träets framtid.

 » En utställning med leveran-

törer som representerar hela 

värdekedjan.

 » Akademi och universitet lyfts 

för att påvisa hur forskningen 

går vidare.

 » En politisk arena för de vikti-

gaste debatterna och diskussio-

nerna kring träets framtid.

Träindustrin har en enorm potential – ekonomiskt, klimatmässigt och design-
mässigt. Allt vi gör idag av fossila råvaror kan vi ersätta med skogsråvara. 
Träet ger oändliga möjligheter – industriellt byggande, bioenergi, biokomposi-
ter, biobränsle, textilier, genomskinligt trä, nanocellulosa, foder, smarta för-
packningar, läkemedel – listan kan göras lång.  
 
Under Trä & Teknik 2018 utvecklar vi satsningar inom följande områden:

• Bygga i trä och industriellt byggande
• Möbler, interiör och snickeri
• Produktion och digitalisering
• Forskning och nya material
• Bioenergi
• Skogsteknologi
• Kompetensutveckling och utbildning

FRAMTIDSLÖSNINGAR,  
NY TEKNIK OCH BIOEKONOMI



BOKA DIN 
ANNONS!

Vi hjälper dig, kontakta oss för 

mer information och bokning

av din annons.

UPPSLAG 44 900 KR 
500 x 340 + 5 mm

HALVSIDA 21 500 KR 
Liggande 215 x155 mm 
Stående 105 x 310 mm

KVARTSIDA 14 700 KR 
Liggande 215x 70 mm 
Stående 105 x 155 mm

HELSIDA 32 700 KR 
250 x 340 + 5 mm 
Baksida 250 x 320 + 5mm (ej uppåt) 
+ 20 % prispåslag

FORMAT & PRISER

MATTEO MELLQUIST

+46(0)73-151 96 00

matteo@adviser.se

RASMUS OHLIN 
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ANNONSMATERIAL 4 JUNI




