
Ny regioNal mässa
stor tillväxtregioN

Nytt eveNemaNgsområde
västsverige, gÖteBorg

4–6 septemBer 2014



Göteborg och Västra Götaland är ett viktigt nav för 
hela Västsverige och Sverige i stort. Göteborg är på 
god väg att utvecklas till en storstad och transport
system, infrastruktur och byggnader effektiviseras.  
De insatser som nu görs ska inte bara klara dagens 
behov utan också morgondagens.

Utöver de löpande bygg och anläggningsinveste
ringarna på över 50 miljarder per år satsar man nu 
också på det Västsvenska Paketet. Det är den största 
infrastruktursatsningen i Västsverige på många år.  
Regionen är Sveriges främsta industri och transport
region. Utvecklingen är viktig för hela landet och
för att skapa en god livsmiljö och förutsättningar
för tillväxt behöver kollektivtrafik, järnväg, väg och
fastigheter utvecklas.

En del av byggprojekten ligger långt fram i tiden,  
andra närmre. Västsvenska Paketet inne håller  
hundratals olika byggprojekt där västlänken,  
Marieholmstunneln samt ny bro över Göta älv  
är några av de stora.

FlER MiljaRDER till VäStSVERiGE 

Satsningen på infrastruktur i Västsverige handlar
om mer än de 34 miljarder kronor som finns inom
det Västsvenska Paketet. Dubbelspårig järnväg mellan 
Göteborg och trollhättan, Marieholmsbron, hamn
banan samt nya spårvagnsspår är några exempel
på satsningar utöver Västsvenska Paketet.

i regeringens infrastrukturplan för perioden 201021 
finns totalt 60 miljarder som ska investeras i Västra  
Götaland.

Entreprenad Live – där det byggs och växer!

Nu Bygger västra sverige  
fÖr framtideNs Behov

Partners i Västsvenska Paketet:



När allt finns på nätet och information är i överflöd  
är det viktigt att träffas. träffas för att bekräfta det 
man läst och hört, träffas för att bygga relationer  
och träffas för att prova utrustning och maskiner.   
Det här är ingen vanlig mässa. Det här är en regional 
och mänsklig mässa för småföretag, entreprenörer,  
maskinförare och tekniker mitt i ett viktigt tillväxt
område, där jobben finns.

ledande leverantörer till entreprenad, anläggning, 
bygg, mark och grönytor presenterar produkter och  
lösningar för besökare från hela landet, men främst 
från västra Sverige. Det huvudsakliga upptagningsom
rådet är med en restid på 23 timmar. Men det finns 
mycket mer än så. Förutom utställningen arrangeras 
prov körningar, seminarier med högaktuella ämnen och 
mängder med fler positiva upplevelser. En viktig dag  
på jobbet, helt enkelt!

Målet är att skapa förutsättningar för bra affärer  
och nya marknader, genom inspirerande möten och 
relationer.

eNtrepreNad live är mässaN 
som är precis vad deN heter 
– levaNde.

UTSTÄLLNING PROVKÖRNING SEMINARIER UPPLEVELSER



Mässor är ”local business” och skall så vara. Närhet, 
möten, känna och klämma. De verkliga människorna 
som arbetar på fältet ofta i mindre entreprenörsföretag 
är vår huvudmålgrupp. De hinner inte åka till mässor 
långt bort och tiden de spenderar måste vara värdefull. 
Vår mässa arrangeras torsdag, fredag och lördag och  
vi hoppas att man skall hinna åka någon av dagarna.

På en arbetsdag inklusive restid vill man få en samlad 
bild av marknaden. Vad finns det för leverantörer och 
produkter och vad finns det för nya lösningar? Har 
men kört en maskin länge och är nöjd med den är det 
viktigt att man får chansen att prova om man funderar 
på en ny. Hur känns hydrauliken?

Mässorna skall vara kompletta och nära. alla skall ha 
chansen att se det nyaste på en dag och hinner man 
inte i veckan så kan man åka på helgen.

Besöksmålgrupper: Beslutsfattare, inköpare,  
förare och tekniker  från entreprenadföretag inom 
maskin, anläggning, mark & grönyta och bygg. 

alla är välkomNa meN  
Några alldeles extra

 VD – Entreprenör

 Företagsledning

 inköpare

 Platschefer

 arbetsledare

 tekniker

 Förare/hantverkare

 Utbildare



Bättre infrastruktur och anpassat fastighetsbestånd 
stärker Sverige. att satsa på vägar, järnvägar, fastig
heter och kollektivtrafik är ett effektivt sätt att skapa 
god sysselsättning och tillväxt i Sverige. Ny infrastruktur 
är avgörande för en positiv utveckling, det visar  
historien och det gäller än idag.

En mycket stor del av industrins investeringar sker i 
Västsverige. Via Göteborgs hamn skeppas dessutom 
65 procent av landets containrar ut i världen. att göra 
infrastrukturinvesteringar i Västsverige är därför  
samhällsekonomiskt lönsamt för hela landet.

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

alla typer av produkter,  
tjäNster, lÖsNiNgar och  
partNers som Bygger  
framtideN

 Entreprenad 
 maskiner

 Grävmaskiner

 lastmaskiner

 Minigrävare

 Kompaktlastare

 teleskoplastare

 Vibratorer

 Vägmaterial

 Dräneringsmaterial

 laser /  
 laserinstrument

 Håltagnings och  
 Demolerings  
 utrustning

 Grönytemaskiner

 Kranar

 liftar

 Fordon

 Reservdelar och  
 Reparationer

 Verktyg

 Uthyrning

 Utbildning



på laNdet …
… 15 miNuter fråN gÖteBorgs ceNtral

70 000 kvm



stora holm trafikÖvNiNgs-
plats och eveNtområde 
Stora Holm trafikövningsplats är klassisk Volvomark. 
Här testade Volvo sina bilar under tre decennier.  
Det som en gång i tiden var Volvokoncernens huvud
provbana är numera ett modernt trafikutbildnings
centrum. Här utbildas körkortsaspiranter, yrkes
chaufförer och privatpersoner för säkrare körning. 

även på Stora Holm investeras det i anläggningens 
infrastruktur och kunskap för att möta framtiden krav.  
i september 2014 när Entreprenad live arrangeras  
har ytterligare 50.000 kvm mark gjorts om till hård  
yta vilket skapar helt nya förutsättningar för ett utom
hus evenemangsområde. 15 minuter från centrala  
Göteborg. infartsvägarna från Norge i norr, Skåne  
i söder och resten av Sverige i öst finns redan.
 
Stora Holm tar nästa kliv och blir en fullservice
anläggning för många olika typer av nya stora mässor, 
events och möten som ett viktigt komplement till  
den befintliga verksamheten inom utbildning och  
fordonsrelaterade aktiviteter.
 

ett Nytt eveNemaNgsområde 2014

STORA HOLM TRAfIKÖVNINGSPLATS är en av 
Sveriges största trafikövningsplatser. Anläggning-
en har fem halkbanor, bland annat en av Europas 
största (Östra halkbanan) med en yta på 9 000 m2. 
Vi tar årligen emot omkring 11 500 körkortselever 
som gör sin obligatoriska riskutbildning här. Där-
utöver vidareutbildar vi cirka 3 000 personer per 
år som bland annat kommer från näringsliv och 
myndigheter. Många av dessa är yrkesförare.

Jönköping

Stockholm

Trollhättan 
Vänersborfg

Malmö

Oslo



Pris på montrar:
 

50 kvm 11.500 sek
100 kvm 21.500 sek
200 kvm 41.600 sek
300 kvm 60.600 sek
500 kvm 95.000 sek
750 kvm 142.500 sek

15 kvm i tält 12.500 sek
 anmälningsavgift ingår i priserna. 
Gratis entré för besökare
Gratis för medutställare
Gratis seminarier
Gratis parkering

Det har aldrig arrangerats en renodlad och fokuserad 
bygg och anläggningsmässa i västra Sverige. Det är 
dags nu!

Det viktiga är att medverka i sammanhang där insats en 
ger så bra resultat som möjligt, där marknaden och  
förutsättningarna finns. Medverka på aktiviteter som  
är så nära slutkunden som möjligt där du kan ha  
den verkliga dialogen och tillsammans med kunden 
skräddarsy lönsamma affärer och långsiktiga relationer. 
Vänta inte på att kunden skall komma till dig. Åk till 
kunden, där kunden finns och har tid och chans att 
träffa dig.

Målet med Entreprenad live är att skapa förutsätt
ningar för bra affärer och nya marknader, genom inspi
rerande möten och relationer. Det gör vi genom starka 
partnerskap, en ambition och vilja utöver det vanliga 
samt en lyhördhet och dialog med marknaden i stort.

tillväxtmarknaden är på plats och kunderna är  
beredda att träffa er. Mässområdet är nytt och fräscht 
och ligger rätt med många vägar från alla väderstreck 
som förenklar all logistik för utställare och besökare. 
Mässområdet är kompakt och lättöverskådligt och 
provkörningarna arrangeras direkt i utställarnas  
montrar. Centralt vid entrén ligger serviceinrättningar 
som mässkansli, seminarielokaler, serveringar och  
toaletter. Parkeringsplatserna ligger i direkt anslutning 
till mässentrén. Enkelt, överskådligt och effektivt! 

Behöver vi säga att entrén är kostnadsfri, medutställare 
är kostnadsfria, seminarierna är kostnadsfria och  
parkeringen är kostnadsfri.

www.entreprenadlive.se

lagom stor, lagom kostsam 
och väldigt logisk



Naturlagar kan inte trotsas, hur mycket man än vill. 
Marknaden, eller kunden är uppdragsgivaren som  
till syvende och sist beslutar hur det blir. lyhördhet,  
nyfikenhet och vilja att leverera över högt ställda  
förväntningar är avgörande, även i mässbranschen.
 
Vi tror på regionala eller lokala arrangemang som 
återkommer med viss kontinuitet. Entreprenad live 
kommer tillbaks till västkusten igen 2016. Return On 
investment, eller ROi låter kanske tråkigt men det är 
naturligtvis det som det handlar om. Vi vill leverera 
kundnöjdhet och bra affärer för våra kunder och vi  
vill komma tillbaka.
 
Vi arbetar tillsammans med branschen och vi vill skapa 
återkommande, lönsamma och innehållsrika regionala 
mötesplatser för entreprenadbranschen. lagom stora, 
lagom kostsamma och fulla av innehåll och kunskap.
 
inspiration, relation och kunskap är våra nyckelord när 
vi tillsammans bygger Entreprenad live i Göteborg eller 
på andra platser där marknaden vill.

på uppdrag av kuNdeN  
– eNtrepreNad lives visioN



Jens Larsson – Projektledare Infrastruktur, Västsvenska Handelskammaren

”Satsningar på infrastrukturen i Göteborg och västra Sverige kan inte underskattas 
för att stärka regionen i den globala och regionala konkurrensen. Mycket kommer att 
hända åren som kommer. Vi är därför mycket positiva till att anläggningsbranschen 
väljer att satsa på en återkommande mässa och mötesplats i hjärtat  
av vår region.” 

Hampe Mobärg – VD, Maskinentreprenörerna

”Maskinentreprenörerna är positiva till regionala branschmässor och den lokala 
förankringen i våra storstadsregioner. Stockholm växer idag med närmare 30 000 
personer per år. I Göteborg förbereder man för att den lokala arbetsmarknaden ökas 
från 990 000 till 1 500 000 människor och stärker regionen med kraftfull utbyggnad 
och ökad tillgänglighet och Malmö fortsätter att satsa på infrastruktur mot Köpen
hamn och indirekt norra Tyskland. 
– Det krävs maskinentreprenörer för att förverkliga visionerna. Maskinentrepre
nörerna är en viktig del i att driva utvecklingen i rätt riktning och takt.”

Olav Wiinberg – VD, Stora Holm Trafikövningsplats AB

”Stora Holm är välkända för vår verksamhet men nu tar vi med Entreprenad Live 
nästa kliv och blir en fullserviceanläggning för många olika typer av nya stora mässor, 
events och möten som ett viktigt komplement till den befintliga verk samheten inom 
utbildning och fordonsrelaterade aktiviteter. ”



Hans-Erik Kristensson
Tel. 070-417 08 17
hans-erik@livebusiness.se 

Peter Eriksson
Tel. 070-733 03 20
peter@livebusiness.se

arrangör Samarbetspartner

www.entreprenadlive.se


