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GÖTEBORG 2018
6–8 september

STOCKHOLM I göteborg I skåne
www.entreprenadlive.se

BYGGET FORTSÄTTER …
Entreprenad Live bygger vidare, precis som
Göteborg. 2018 arrangerar vi mässan för tredje
gången i Göteborg och det blir bättre och bättre
för varje gång.

HISINGSLEDEN

SÄVE FLYGPLATS/DEPÅ

15 MIN. TILL GÖTEBORG CITY

INFART

20 MIN. TILL KUNGÄLV

KOMPLETT OCH SAMLANDE
MÖTESPLATS
SERVERING

Vårt mål är att Entreprenad Live 2018 skall vara den bästa,
ledande och samlande mötesplatsen för alla målgrupper
som verkar inom entreprenadbranschen och som påverkar
eller bevakar frågor inom bygg- och infrastruktursatsningar.
Det är en komplett mässa där utgångspunkten är alla
entreprenörers behov i vardagen av produkter, tjänster,
kunskap och relationer.
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PROVKÖRNING

NYTT OCH ÄNNU BÄTTRE
MÄSSOMRÅDE

Bättre logistik • Smidigare
parkering • Stort och kompakt

Utställning
DEMO
PROVKÖRNING
SEMINARIER

DÄR DET BYGGS, VÄXER
OCH AFFÄRERNA FINNS
Entreprenad Live arrangeras regionalt för att det
ska vara enkelt att träffa befintliga och nya kunder.
Mässan arrangeras där det byggs mest och
entreprenörerna behöver investera.
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STATISTIK 2016
Besökarna
Totalt 10 193 besökare
från 3 973 olika företag.

Utställningen
208 utställande företag
27 000 kvm monteryta
>60 000 kvm utställningsyta
Besökarna kom från
Göteborg och Bohuslän 58 %
Halland 16 %
Västergötland 12 %
Skåne 7 %
Småland 5 %
Övrigt 2 %
67 % av besökarna hade stort eller helt
avgörande köpinflytande.
67 % kom för att göra affärer.
98 % var nöjda eller mycket nöjda
med mässbesöket.
97 % säger att de kommer tillbaka 2018.
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Personliga möten, konkreta affärer och avslut på plats
Viktigaste marknaderna där det investeras mest
Regionala företag, beslutsfattare och användare
Nya och köpstarka kunder varje år
Närmare köparna i deras miljö
Nya och gamla kontakter i hela landet
Komplett utställning, demo, provkörning och seminarier
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Fram till 2035 bedöms investeringsvolymen i Göteborgsregionen uppgå
till cirka 1000 miljarder kronor.

EN REGION I POSITIV
FÖRÄNDRING
Göteborgsregionen är en attraktiv region som växer genom ett antal spännande förvandlingar.
Regionen växer snabbare än vad någon kunnat förutspå. Dessutom satsas det stort på
infrastruktur och stadsutveckling vilket leder till ökad pendling och inflyttning.
Runt 2030 är det troligt att Uddevalla, Trollhättan och Borås kommer att tillhöra Göteborgs
arbetsmarknadsregion. Därför har Göteborgsregionen antagit en ny offensiv tillväxtstrategi.

NÅGRA AV REGIONENS
VIKTIGASTE MÅL
• 10.000 fler invånare varje år.
• Hela Göteborgsregionen ska fram till 2030
stärkas med ytterligare 180 000 boende och
110 000 arbetsplatser.
• En särskild satsning görs på regionens kärna,
centrala Göteborg, som skall stärkas med 45 000
boende och 60 000 arbetsplatser fram till år 2030.
• Arbetsmarknadsregionen ska 2030 omfatta
1,75 miljoner invånare, jämfört med 1,17 miljoner
invånare idag.
BYGGFÖRETAGEN VÄXER MEST
Största tillväxten under perioden 2000-2016
har skett inom byggsektorn. Och nu accelererar
det. Byggbranschens konjunkturläge för det
kommande året spås vara mycket stark. Fram till
2035 bedöms investeringsvolymen i Göteborgsregionen uppgå till cirka 1000 miljarder kronor.

100% LIVE
UTSTÄLLNING Utställningen är väldigt viktig, det är kärnan
i Entreprenad Live. Besökarna som kommer förväntar sig en
komplett mässa med ett stort urval ledande leverantörer.

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

DEMO-OMRÅDE 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!

SEMINARIER OCH KOMPETENSCENTERS 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 kunskaps
utbytet genom miniseminarier och centers för aktuella och
intressanta områden.
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STOCKHOLM

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.

FORDONSDEPÅ
PROVKÖRNING
LÄTT LASTBIL OCH
TRANSPORTFORDON

ENTREPRENAD LIVE
– EN KOMPLETT ENTREPRENADMÄSSA
BESÖKARE

UTSTÄLLARE

MARKNADSFÖRING

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

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.

VD – Entreprenör
Företagsledning
Inköpare
Platschefer

Arbetsledare
Tekniker
Förare/hantverkare
Utbildare
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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.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION
www.entreprenadlive.se

Arrangör

Samarbetspartners

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

