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GÖTEBORG 2020
ENTREPRENÖREN  

FÖRST OCH FRÄMST 

3-5 SEPTEMBER Nu ännu bättre och utvecklad mässarena! 
BOKA MONTER IDAG!



ENTREPRENAD LIVE MÄSSARENA 2020 
– NU UTVECKLAD OCH ÄNNU BÄTTRE!

• 25 % större mässområde

• Centralt placerat med bra tillfartsvägar

• Lättöverskådligt

• Hårdgjorda mässmontrar med möjlighet till provkörning

• Provkörningsbana för entreprenörernas fordon

• Enkel, snabb och effektiv logistik

• Bra parkeringsmöjligheter 

• 15 min till centrala Göteborg

Alla gråa markeringar  
är grävområde i direkt 
kontakt med montern.

Säve flygplats

       Kännedom                        Information                   Prova & utvärdera             Val av leverantör



FAKTA FRÅN MÄSSAN 
I GÖTEBORG 2018
10 472 besökare och över 200 utställare

MARKNADSFÖRING
Sedan starten har Entreprenad Live besökts av 42 000 bygg- och  
anläggningsentreprenörer. Vi bygger och vårdar våra databaser som  
är centrala i all vår marknadsföring.

Vi syns i alla kanaler såsom webb,  annonsering i fackpress, banners,  
direkt reklam via post, digitala nyhetsbrev, e-post, filmer, pressbearbetning, 
radio, vägreklam, sms-utskick och sociala medier (Facebook, LinkedIn, 
YouTube, bloggar, bransch forum, programmatisk marknadsföring).

UTSTÄLLARNA 
94 % kommer absolut eller troligtvis att medverka på mässan igen

83 % tycker mässan är bättre eller minst lika bra som någon  
annan maskinmässa

82 % är nöjda med ROE, Return On Event

49 % ställer inte ut på någon annan mässa

BESÖKARNA 
81 %  kommer från Västra Götaland

92 %  rekommenderar ett besök till en bransch  kollega

95 % kommer absolut eller troligtvis tillbaka till mässan

72 % beslutar eller påverkar köpbeslut

75 % av besökarna besöker ingen annan mässa

Undersökningen genomförd av Fairlink, Sveriges mest erfarna mässundersökare.

EN DEL AV SAMHÄLLS
BYGGANDET
Entreprenad Live är en del av samhällsbyggandet och har utvecklats till  
ledande mötesplatser för Sveriges bygg- och anläggningsentreprenörer.  
Sedan starten har över 42 000 entreprenörer besökt mässan.

EN REGION MED TILLVÄXT  
DÄR ENTREPRENÖRERNA  
INVESTERAR!
Göteborgsregionen är en attraktiv region som växer snabbare än någon  
kunnat förutspå. Det satsas stort på infrastruktur och stadsutveckling.  
Fram till 2035 bedöms investeringsvolymen i Göteborgsregionen uppgå  
till cirka 1 000 miljarder.

”Därför gillar vi Entreprenad Live” 
Våra besökare och utställare rankar de viktigaste styrkorna och fördelarna.

Entreprenörerna som besöker mässan tycker detta är det viktigaste:

1. Den geografiska närheten där alla på  företaget kan besöka mässan

2. Möjlighet att testa maskiner och jämföra olika leverantörer

3. Komplett utställarutbud med allt entreprenören behöver i sin vardag

Utställarna tycker det är perfekt att Entreprenad Live kan erbjuda:

1. Möjlighet till provkörning och demo i anslutning till montern

2. Kvaliteten på besökarna som är kunniga och beslutsfattande

3. Affärsnyttan och ROE, Return On Event

FÖR EFFEKTIVA MÖTEN,  
RELATIONER OCH AFFÄRER!
Vi pratar med entreprenörerna och leverantörerna varje dag och det är tydligt 
vad de vill ha. Bra, regionala och kompletta mötesplatser där man enkelt och 
snabbt får en överblick och kan prova maskiner, fordon samt utrustning.

 100 %  
LIVE

Det är bra fart i  
entreprenadbranschen.  
För Maskinentreprenörerna,  
ME, innebär det en spännande tid framöver 
med stärkt organisation och fortsatt stor-
satsning på utbildning och kompetens-
utveckling för medlemsföretagen. 

ME fortsätter också att satsa på Entreprenad 
Live-mässan.  
– Vi vill finnas där våra medlemmar är,  
säger ME:s VD, Hampe Mobärg.



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

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION
www.entreprenadlive.se

Samarbetspartners

Arrangör

Säkra  

en bra försäljning  

i viktiga Göteborg.

Kontakta oss  

idag för att boka  

monter!

PERSONLIGT BEMÖTANDE
Entreprenad Live är en personlig mässa där alla skall trivas och ha nytta av sitt  
mässdeltagande. Alla som servar våra kunder vill överträffa höga förväntningar  
och gör allt för att kunderna ska ha en positiv upplevelse och en lönsam mässa.

FAIRLINKS  SLUTSUMMERING  
AV MÄSSAN 2018
“Bra genomförd mässa där framförallt mässpersonalen och det personliga  
bemötandet från arrangören får starka siffror. Besökarna uppskattar att den  
geografiska närheten gör det möjligt att besöka mässan och utställarna  
att nå en publik som annars inte skulle nåtts. En nyckelfaktor för mässan är  
möjligheten att kunna prova maskiner.”

Peter Eriksson och Hans-Erik Kristensson vid stationsområdet i Hjärup.

Utställare i Göteborg 2018.


