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NYTT MÄSSOMRÅDE
Entreprenad Live 2023
GÖTEBORG LANDVETTER

År 2023 är det dags för mässa i Göteborg. Då kommer vi att samlas på en ny plats.
Det nya mässområdet ligger bra till, inte långt från Göteborgs flygplats, Göteborg
Landvetter Airport. Bara ett stenkast från väg 40 som går mellan Göteborg och Borås.
Premiär för ny destination och nytt område för mässan
Efter fyra framgångsrika mässgenomföranden på Hisingen väljer vi att arrangera Entreprenad Live
vid Göteborg Landvetter, västra Sveriges nya och viktigaste tillväxtområde.
Mässområdet ligger fyra minuter från Göteborg Landvetter Airport i direkt anslutning till väg 40
mellan västkustens största städer Göteborg och Borås.

Långsiktig utveckling och tillväxt
Internationell närhet är en fördel för många företag vid val av plats. I framtidsplanerna för området
beskrivs en långsiktig utveckling av flygplatsen där antalet resenärer fördubblas. Inom Airport City kan
utrymme skapas för internationellt förgrenade företag att etablera och utveckla sina verksamheter i.

Strategiska och logistiska fördelar

100 %
LIVE

En mångfald av verksamheter i det strategiska läget nära Göteborg Landvetter Airport förväntas
generera affärsmässiga synergier och stärka såväl kommunal, regional som internationell handel.

Målet är att Airport City blir en attraktiv destination för många ändamål
– arbete, service, upplevelser, shopping, resor samt en självklar mötesplats
och arbetsplats för en bred målgrupp av människor.
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låt oss göra en lyckad mässa igen!
Mässan 2021 slog publikrekord. Vi har fått mycket positiva omdömen från både utställare
och besökare. Låt oss göra det igen. Ny plats, nya möjligheter. Vi ses 7-9 september 2023!
Utställning

Provkörning

Utställningen är väldigt viktig, det är kärnan i Entreprenad Live. Besökarna
som kommer förväntar sig en komplett mässa med ett stort urval av ledande
leverantörer.

Vårt mål är att ta ett helhetsgrepp över alla entreprenörers maskiner och fordon.
På provkörningsbanorna kan man prova dumpers, lätta lastbilar och mindre
transportbilar.

Demo-område

Seminarier och kompetenscenters

Man kan enkelt och effektivt demonstrera maskiner. Nya grävområden direkt
i montrarna gör att man inte behöver ha extra maskiner eller personal. Titta,
diskutera och prova direkt!

En av de viktigaste aspekterna med en mässa är att höja kunskapsnivåerna hos
både leverantörer och besökare. Man träffas fysiskt på mässan och har chansen
att lära av varandra. Entreprenad Live förstärker kunskapsutbytet genom mini
seminarier och centers för aktuella och intressanta områden.

300 000 kvm • utställning • demoområde • provkörning
✔ Viktigaste marknaderna där det investeras mest
✔ Regionala företag, beslutsfattare och användare
✔ Nya och köpstarka kunder varje år
✔ Närmare köparna i deras miljö

✔ Nya och befintliga kontakter i hela landet
✔ Personliga möten, konkreta affärer och avslut på plats
✔ Komplett utställning, demo, provkörning och seminarier

EN KOMPLETT ENTREPRENADMÄSSA
UTSTÄLLARE

MARKNADSFÖRING

Alla typer av produkter, tjänster, lösningar
och partners som bygger framtiden.

Marknadsföringen av Entreprenad Live är omfattande.
Det gäller att nå alla potentiella besökare så att de
känner sig välkomna och ser möjligheten och vinsten
med besöket..

Produktgrupper: Maskiner, redskap, verktyg,
tillbehör, tjänster, lösningar och samarbeten

Entreprenadmaskiner
Grävmaskiner
Lastmaskiner
Minigrävare
Kompaktlastare
Teleskoplastare
Vibratorer
Vägmaterial
Dräneringsmaterial
Laser/laserinstrument
Återvinning

Håltagningsoch demoleringsutrustning
Grönytemaskiner
Kranar
Liftar
Fordon
Reservdelar
och reparationer
Verktyg
Uthyrning
Utbildning

Annonsering i ledande fackpress och lokal dagspress
Tidningsbilaga
Digitalt nyhetsbrev
Digitala och postala inbjudningar
Radioreklam
Reklamfilmer
Bannerannonsering på viktiga webbsidor och sökdatabaser
Skyltreklam
Aktivt arbete i sociala medier
Pressbearbetning m.m.

BESÖKARE
Beslutsfattare, inköpare, maskinförare och tekniker
från entreprenadföretag inom maskin, anläggning,
mark- & grönyta, bygg och återvinning

VD – Entreprenör
Företagsledning
Inköpare
Platschefer

Entreprenad Live
arrangeras på de
bästa arenorna för
entreprenadbranschen
i Sverige.
Fullserviceanläggningar
och bra läge för
marknaden med
massor av möjligheter
till demo, provkörningar
och upplevelser.

300 000 KVM
MÄSSOMRÅDE

Arbetsledare
Tekniker
Förare/hantverkare
Utbildare

40 20 MIN. TILL GÖTEBORG
40 25 MIN. TILL BORÅS
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4 MIN. LANDVETTER AIRPORT
40

500 m från
mässområde
till väg 40.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION
www.entreprenadlive.se

Arrangör

Samarbetspartners

Live Business Media Group
Sweden AB
Box 112, 268 05 Kågeröd

