
 

THE TRADE COUNCIL  I TYSKLAND 

   

Dansk fællesstand på AGRITECHNICA i 
Hannover den 10.-16. november 2019 

 

 

 

AGRITECHNICA er verdens førende messe for landbrugsteknik 
og finder sted hvert andet år i  
Hannover. I 2017 havde messen stor succes med  
ca. 2.800 udstillere og 458.000 besøgende fra såvel Tyskland 
som resten af verden. Messen tiltrækker talrige fagpersoner og 
er mødested for bl.a. indkøbere og landmænd. 

 

AGRITECHNICA fungerer dels som handelsplatform, dels som informations- og 

netværksportal inden for landbrugsteknik branchen  

 

SOM DELTAGER FÅR DU: 

 

En god placering, et unikt design og en stor stand, der           

tiltrækker større opmærksomhed og derved flere      

besøgende 

Fælles service- og cafeområde, som kan benyttes til 

networking og kundemøder 

Drikkevarer, snacks og service 

GKL organiserer alt det praktiske bl.a.: 

❖ Standdesign 

❖ Opbygning af komplet stand samt nedtagning af 

denne 

❖ Kontakt til messeledelsen 

Markedsføring af fællesstanden samt eksponering i 

relevante medier 

Service fra GKL´s medarbejdere under hele messen til 

bl.a. sprogassistance m.m 

 
  SPØRGSMÅL OG INTERESSE 

TILKENDEGIVELSE KAN SKE TIL: 

Projektet arrangeres i samarbejde mellem Center for       

Underleverandører og The Trade Council i Hamborg.       

Der er ansøgt om tilskudsmidler fra The Trade        

Council til projektet. 

Knud Hareskov | cfu-Center for 

Underleverandører Partner 

Tlf.: +45 2025 3277 

Email: knud.hareskov@cfu.as 

 

Trine Kosack | Generalkonsulatet Hamborg 

(GKL) Industri 

Tlf.: +49 40 4140 0539 

Mobil + 49 160 4488100 

E-mail: trikos@um.dk 

 

Endelig invitation med forventede priser 

kan fremsendes ca. februar 2019. 
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Tillægsydelser 

Generalkonsulatet tilbyder en række andre ydelser, som ikke er inkluderet i prisen. Det kan være planlægning af møder og 

deltagelse heri samt assistance ved opfølgning på kontakterne efter messen. Omfanget og indholdet af ydelserne aftales med den 

enkelte virksomhed, hvorefter der udarbejdes et skræddersyet tilbud. 

Agritechnica 

Agritechnica, det tidligere DLG, har over 125 års erfaring i organisering af landbrugsmesser. Den er   kendt for sine mange tusinde 

besøgende og nåede i 2015 op på et besøgstal på over 450.000 fra 115 lande. Messen kunne tilmed præsentere mere end 2800 

udstillere fra 52 nationer i 2015. Få flere infor- mationer på www.agritechnika.com 

  

Systems & Components 

Som en del af Agritechnica finder specialmessen Systems & Components sted i hal 15,16 og 17. I 2015 rummede delmessen mere 

end 100.000 fagbesøgende og over 600 udstillere. Deltagerne er virksom- heder fra hele verden, der er specialiseret i systemer, 

komponenter og udstyr til landbrugsmaskiner og andre relaterede områder. Læs mere på 

www.agritechnica.com/en/systemsandcomponents 

 

Pris for deltagelse på fællesstanden 

Både enkelte danske virksomheder og netværk af virksomheder har mulighed for at 

deltage på fællesstanden, som er placeret      i hal 17 på specialmessen Systems & 

Components. De enkelte stande består af det ønskede standard areal pr. virksomhed 

inkl. møblering, fælles garderobe, tekøkken og opholdsområde. Hvis der ønskes en 

større eller mindre stand, tages kontakt til Gene-ralkonsulatet. Prisen for deltagelse 

afhænger af standstørrelse 

- se standstørrelser og tilhørende priser til højre. Der tages dog forbehold for 

prisændringer, da antallet af tilmeldte kan have en prismæssig betydning. 

Størrelse og pris 

6,00 m2 pris: 27.500 DKK 

7,50 m2 pris: 34.500 DKK 

9,00 m2 pris:40.0700DKK 

10,50 m2 pris: 47.400DKK 

12,00 m2 pris: 53.900 DKK 

● Obligatorisk katalog gebyr 2.500 DKK 

Ønsker du at være en del af den danske fællesstand på Agritechnica bedes du udfylde formularen på næste side. Den 

underskrevne formular sendes retur til os per e-mail eller fax. 

For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Trine Kosack, eksportrådgiver Maskin- og underleverancer 

Danmarks Generalkonsulat i Hamborg Tlf: +49 40 41 40 05 39 

E-mail: trikos@um.dk 
 

Knud Hareskov 

Center for underleverandører 

Tlf: +45 20 25 32 77 

E-mail: Knud.hareskov@cfu.as 
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Tilmelding til deltagelse på den danske fællesstand på 
Systems & Components - Agritechnica 2019 

10.-16. November 2019 

Hannover | Tyskland 

 

Returner venligst formularen på e-mail til trikos@um.dk eller knud.hareskov@cfu.as 
Tilmelding inden d. 15.06.2019 
Ja, vi ønsker at deltage på den danske fællesstand på Agritechnica med: 

 

    m2 standareal + fællesareal 

   Evt. andet ønske vedr. størrelse på standen:  m2 * 

 * Kontakt Generalkonsulatet vedr. pris   

 

Firma:       

Adresse:       

Postnr., by:       

Kontaktperson:    Stilling:   

Telefon:    Fax:   

E-mail:    Hjemmeside:   

Ansatte (antal):    Omsætning:   

 

• Tilmeldingen er bindende. Dog har Koordinator retten til at aflyse arrangementet i tilfælde af manglende               
tilslutning, aflysning af messen og manglende godkendelse af ansøgning om tilskud fra eksportrådet.             
Såfremt Koordinator aflyser refunderes hele det indbetalte beløb.  

• Ved deltagelse på fællesstanden forpligter virksomheden sig til at overholde messens officielle 
åbningstid. Ved udstedelse af bøder fra messearrangøren til ambassaden pga. nedpakning af stand før 
officiel lukketid, har koordinator sig ret til at kræve det fulde beløb betalt af virksomheden.  

• Ved deltagelse på fællesstanden forpligter virksomheden sig til at overholde Eksportrådets regler 
vedr. tilskud til fælles eksportfremstød, herunder at udfylde og underskrive dokumentet 
”Virksomhedsskema for udstillere”  

• Ved deltagelse på fællesstanden skal virksomheden tåle, at deres placering på standen ændres 
Såfremt koordinator finder det nødvendig for at opnå sammenhængende  layout og/eller  bæredygtig 
økonomi kan koordinator flytte enkelte virksomheder på ny placering på fællesstanden  

 
 

Dato:    Underskrift:   
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