TÄBY - DANDERYD UPPFINNARFÖRENING

Till SUFs medlemmar

TDU inbjuder SUFs medlemmar att besöka ELMIA SUBCONTRACTOR 2018, tisdagen den 13 november!
För 19de året i följd arrangerar TDU bussresa till Elmia underleverantörsmässa i Jönköping.
Som medlem i SUF erbjuds du nu en enastående möjlighet att besöka en för uppfinnare och entreprenörer ovärderlig mässa.
Du får på detta sätt ett ypperligt tillfälle att uppdatera dig om nya komponenter, träffa kollegor, leverantörer, presumtiva
kunder och sälja din uppfinning. Se vidare www.elmia.se/subcontractor
Elmia Subcontractor är norra Europas ledande mässa för underleverantörer och arrangeras på Elmia i Jönköping.
Med 1200 utställare från runt 30 länder och närmare 15 000 besökare skapas helt unika förutsättningar för utveckling och
lönsamma affärer. Ett industriellt nav och ett fönster till den globala marknaden. Sällan har du chans att på så kort tid träffa så
många som är knutna till underleverantörsindustrin!
Att mässan är viktig är uppenbart. Här ser du innovationer och geniala lösningar, framtidens konstruktioner, smarta material
och produkter. Du träffar de leverantörer du har idag och de nya som kommer hjälpa ditt företag till nästa steg i din utveckling

Tisdag den 13 november avgår Bergsbrunna Buss från Söderby, Uppsala, till Elmia Jönköping
Preliminär tidtabell!!
04.55 Från SÖDERBY bussgaraget! Parkering finns vid bussgaraget
05.15 Från UPPSALA vid COOP FORUM (obs, det går inte att parkera över dagen).
Senast! 06.00 Från STOCKHOLM Järva Krog, vid busstoppet för flygbussarna
06.05 Från STOCKHOLM OBSERVERA! Västberga påfarten, bussfickan södergående trafik
Från NORRKÖPING tid och plats efter överenskommelse (ingen väntetid).
Ankomst till ELMIA 10.15 ca
Efter avsläpp vid mässan fortsätter bussen direkt till planerat studiebesök (ca 1,5 tim.).

Tisdag 13 Nov

Från JÖNKÖPING

17.00 ca

Hemfärd med buss direkt efter utställningen.
På hemvägen stannar vi och äter middag på egen bekostnad.

490 kr för gäst och för SUF medlem för kaffe med smörgås på nedresan tillkommer 65 kr – företag får faktura + moms.
Anmäl dig snarast, vi åker med en chartrad buss, men platserna kan ändå vara begränsade!
OBS! du slipper köerna och kan gå in direkt om du registrerat dig i förväg på www.elmia.se/subcontractor ”entrébiljett”
Ange TDUs inbjudningskod för år 2018 A101159 eller om du har ett eget inbjudningskort.
Täby den 2018-10-01
Täby Danderyds Uppfinnarförening

Stig Löfgren
--------------------------------------------------------------------------------------Vi behöver Din anmälan omgående för bussbokningen, via e-mail till - info@tdu.nu
Du kan också ringa in din anmälan till på telefon 08-756 47 47
 Anmäler mig ELMIA. Preliminär kostnad 490 kr!
Kostnaden preliminärt beräknad, beroende på anslutning, (medlemspris subventioneras av TDU)
Betalas till BG 5900-1909 el. PG 57 46 79-7 - företag faktura + moms!
 Beställer KAFFE & SMÖRGÅS – 65:- kan betalas direkt på bussen.
OBS, kostnaden är beroende på antalet anmälda och för vår planering behöver vi anmälan snarast, senast 01 nov!
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