
 

Vi kan lösa helheten.

» Global skogsmässa som arrangeras       
   vart fjärde år. 

» Mässområde som byggs upp i skogen               
   med fältområde och skogsslingor.

» Möjlighet till demonstrationer i rätt       
   miljö. 

» Här visas det senaste inom olika   
   avverkningstekniker.

» De största besökargrupperna är                         
   skogliga entreprenörer, skogsägare,       
   skogstjänstemän och skogsåkare. De        
   kommer från 50 länder och  
   representerar alla kontinenter.

» Många innovationer och nyheter har     
   sett dagens ljus på mässan.

» Närmare 200 skogliga journalister  
   från hela världen är på plats.

» Nytt fokusområde: Drönare.

» Elmia Wood

Nå ut med drönarteknik och 
tjänster på hela världens 
skogsmässa!
Bland Elmia Woods 50 000 besökare finns många som arbetar med 
uppgifter där drönare skulle kunna underlätta eller effektivisera arbetet. 
Träffa både svenska och internationella kunder och samarbetspartners 
på den världsledande skogsmässan som hålls i skogarna söder om 
Jönköping 7 till 10 juni 2017. Här möter cirka 550 utställare ett stort antal 
potentiella kunder från 50 länder. Det gör Elmia Wood till världens största 
skogsmässa. 

Premiär!
I år är det premiär för Elmia Wood Drone Zone – ett område på mässan 
som är dedikerat till drönare och dess tillämpningar inom skogsbruket. 
UAS Forum Sweden ansvarar för verksamheten i Drone Zone, säkerställer 
säkerhet, fördelar tidspass för flygning och presentationer med mera. 

Premiär! 
Elmia Wood 
Drone Zone

Var & när? 

7–10 juni 2017 Hela mässan pågår i skogen, 
nära E4:an på Bratteborgs Gård, 
Vaggeryds kommun, ca 30 km 

söder om Jönköping. 

7–9 juni kl. 9–17
10 juni kl. 9–16



Varför ställa ut i 
Elmia Wood Drone Zone?
Drone Zone är ett av tre nya områden på Elmia Wood och kommer 
att marknadsföras som en av årets nyheter gentemot besökarna. 
Även fackpress väntas ha mycket stort intresse för Drone Zone. 
Normalt kommer 100-200 journalister till Elmia Wood. Ta vara på 
tillfället att berätta hur skogsbruket kan dra nytta av era innovationer 
och tillämpningar.

Bli effektivare
Drönare är ett hett samtalsämne inom skogsbruket och många 
vill veta hur den nya tekniken kan hjälpa dem bli effektivare. Som 
utställare får du kontakt med nya potentiella kunder och andra 
aktörer inom skogsbruket. Hur resonerar en kund inom skogsbruk? 
Vilka andra aktörer finns att samarbeta eller konkurrera med?

Syns på rätt plats
Drone Zone är det enda området inom Elmia Wood där 
drönarflygning tillåts. Utställare som har huvudmonter på annat 
håll kan även finnas med i en minimonter i Drone Zone. Det 
är ett kostnadseffektivt sätt att synas där det är fokus på just 
drönartillämpningar i skogsbruk.

Kontakt

Inom Drone Zone erbjuds vanliga 
monterytor utomhus (29 500 kr för 
50 kvm) och monterytor i ett 
gemensamt större tält (28 840 kr för 
16 kvm).  

Dessutom erbjuds minimontrar på 
4 kvm i det gemensamma tältet till 
priset 10 000 kr. Utställare som redan 
har en bokad monter på annat ställe 
på mässan kan boka en minimonter i 
Drone Zone för 5 000 kr.

Som utställare får du oavsett 
monterstorlek möjlighet att hålla 
kortare presentationer på scen i Drone 
Zone, samt uppvisningsflyga med er 
drönare och visa aktuella applikationer 
inom Drone Zones flygområde. 

Scenprogram och flygschema i 
Drone Zones luftrum hanteras av UAS 
Forum Sweden och marknadsförs via 
mässans webbplats och mässguide.

Specialerbjudande

Presentera på scen

Anmäl ditt intresse att delta i Drone Zone till dronezone.wood@elmia.se 
eller till UAS Forum via telefon: 

Hans Thunander +4670 519 44 30
Urban Wahlberg +4670 994 14 54
Emma Stockman Jonsson +4673 364 46 01



Elmia Wood 2013*

54 215 besök 
under fyra mässdagar.

49 % 
av besökarna är skogsägare, 

26% jobbar med skogsförvaltning 
och  22% är entreprenörer, 

skogsmaskinförare eller 
skogsarbetare. 

31 %
av besökarna kom från

ett annat land.

15 180 
besökte mässan för första gången. 

59 % 
uppgav att de hade för avsikt att 

göra inköp av, eller förslå inköp av, 
produkter som de sett på mässan. 

62 %
av de svenska besökarna har 

avgörande eller stort inflytande på 
inköpsbesluten.

68 %
av de utländska besökarna har eller 

kommer troligen att  
begära offerter under mässan.

89 %
av besökarna svarar att man 

kommer tillbaka 2017.

Besökarna på Elmia Wood 2013 var mest intresserade av:

Traktorredskap (Kranar & Processaggregat)
 Bioenergi/Flishantering 

Skogliga handredskap (Motorsågar etc.) 
Skogsvård – föryngring 

Skogsvård – röjning 
Skogsvård – markberedning 

Arbetarskydd/Skogskläder 
Storskalig avverkning

Vedhantering (Klyvare, Kapare & Pannor)
Småskaliga sågverk 

Småskaliga terrängmaskiner 
GPS/GIS 

Skogsvård – gallring 
Vägunderhåll

Entreprenörservice (Ekonomi, Hydraulik, Teknik, Ergonomi) 
Certifiering/Naturvård

Skogliga datasystem/Mätinstrument
Virkesköpare

Vidaretransport
Virkeshantering

Annat
Tele-/Mobilkommunikation

Finansiella tjänster 
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Elmia AB - Box 6066, SE-55006 Jönköping  |  Tel +46 36 15 20 00

Boka monter

www.elmiawood.com
*Enligt besökarundersökningen gjord av Fairlink 
under Elmia Wood 2013.

Key Account Manager

Niklas Lundgren
niklas.lundgren@elmia.se
+46 36-15 22 13

Säljare

Anders Nyqvist
anders.nyqvist@elmia.se
+46 36-15 22 01

Säljare

Admir Besic
admir.besic@elmia.se
+46 36-15 21 80

dronezone.wood@elmia.se |  Tel +46 519 44 30 



Storskaligt 
skogsbruk

Småskaligt
skogsbruk

Jakt

Load 
& Transport

Entré

Drone Zone

Som utställare når du ett stort antal potentiella kunder på denna 
globala arena för skogsteknik och skogliga tjänster. Besökarna 
kommer från hela världen för att hitta intressanta produkter, nyheter 
och smarta lösningar. Den senaste upplagan, 2013, drog 50000 
besökare från 50 länder. Mer än var tredje besökare är från ett 
annat land. För den som vill få en överblick över det senaste inom 
världens skogsbruk är det bara Elmia Wood som gäller. Över 500 
utställare kommer vara på plats i skogarna söder om Jönköping för 
att visa upp maskiner, tjänster och andra produkter. På Elmia Wood 
finns nu en särskild jaktslinga i anslutning till fältområdet. 

Den världsledande  
skogsmässan  
7–10 juni 2017


