
 
 

 

 
Har nöjet att inbjuda till två 

 
Unika tillfällen att marknadsföra dina/Era produkter, uppfinningar/innovationer 

 

Seoul och Hongkong 
 

Intressanta och tekniskt framstående länder med många möjligheter 
till kontakter för tillverkning, försäljning, export/import, licenser, mm 

 
Du behöver inte närvara själv. SUFs representant företräder dig och dina produkter, 

uppfinningar/innovationer. 
 

Utställningen sker i en av IFIA – International Federation of Inventors Associations, disponerad 
monter. 

SUF erbjuds att presentera sex (6) uppfinningar i IFIAs gemensamhetsmonter 
Följande villkor gäller: 

SUF väljer ut vilka uppfinningar som ska delta, enligt principen ”först till kvarn”. 
 

Anmälan är bindande 
Anmälningsavgiften är per utställning 5000 kr + moms, i övrigt ingen monteravgift. 

Om man väljer att delta på båda utställningarna blir totalpriset 
7500 kr + moms. 

 
Se sid 2. Presentationen ska ske med en poster (70x100 cm ), 

ett 2-sidigt presentationsblad och flyers (½ A4).  
Om så önskas, kan SUF svara för upptryckning av postern och flyers i en begränsad upplaga (från 

tillhandahållna original) till en kostnad av 600 kr + moms utöver anmälningsavgiften. 
 

Vill du ha professionell hjälp med att designa din poster och flyers så kan vi lämna en offert, 
pris avgörs av underlagets kvalitet. 

 
Anmälan, med uppgift om uppfinningens benämning och en kort beskrivning av densamma,  

ska sändas till info@swedinvent.se. Anmälan ska vara registrerad senast 13e september 2017. 
Frågor med anledning av inbjudan kan ställas till info@stik.se eller per telefon till Cenneth Lindkvist 

 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Cenneth Lindkvist 
Samordnare av internationella utställningar 

08-694 76 60 (vx),  070-741 66 60  

mailto:info@swedinvent.se
mailto:info@stik.se


 
 

 

All of the inventors and innovators around the world are invited to participate in the Seoul International 

Invention Fair (SIIF) to be held under the patronage of IFIA. SIIF offers you an excellent opportunity to promote 

your inventions and learn about the importance of Intellectual Property. It not only gives you a good chance to 

display your products but also serves as a venue for consultation on commercialization and intellectual 

property rights for the new market. 

 

 

 

 

 

 

 

International Invention and Design Competition and exhibition” organized by Chinese Innovation and Invention 

Society (CIIS) and co-organized by Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) integrates creativity with 

the technical community and business community to establish a valid business transaction platform to grasp 

huge business opportunities of the entire Asian market. 


