
INBJUDAN TILL
  

Gruppresa till IZB- 
mässan i Wolfsburg den 
18 – 20 oktober 2016

IZB-mässan är ett samarbete mellan Volkswagen AG 

och Wolfsburg stad, och är idag en av de viktigaste 

marknadsplatserna för underleverantörer till fordons-

industrin. Förutom Volkswagen-gruppen samlar  

mässan även andra OEM i branschen såsom BMW, Da-

imler, Fiat och Toyota-gruppen. År 2014 hade IZB mer 

än 800 utställare från ett 30-tal länder och drygt 50 000 

besökare.

Swerea SWECAST har härmed nöjet att bjuda in till en gemensam 
gruppresa till IZB, där deltagarna kan studera aktuella trender inom 
fordonsindustrin i allmänhet och kring gjutna material, produkter 
och processer i synnerhet, men också knyta nya affärskontakter och 
därmed öka sin internationella försäljning.  

Mer information om mässan finns på www.izb-online.com/en.

Vi bor två nätter i enkelrum på City Hotel Hannover, ett trevligt, 
mycket centralt och lugnt 3*** hotell ca 400 meter från gamla sta-
den och järnvägsstationen. Frukost och internet ingår. 

Utöver logi ingår alla resor mellan hotellet och mässan, inträdesbil-
jett till mässan för två dagar samt en trerätters middag med dryck 
på kvällen den 18 oktober. 

Priset för detta paket uppgår till 3 600 kr per person. Om flyg från 
Sverige till Hannover T o R önskas tillkommer den faktiskta kostna-
den för flyget, ca 3 500 kr per person. Vi har reserverat 25 enkel-
rum och 4 dubbelrum. Först till kvarn gäller.  
Sista anmälningsdag är den 12 september, därefter kan ovan an-
givna villkor inte garanteras. Aktuellt belopp faktureras efter beställ-
ning. 

UPPLÄGG OCH INNEHÅLL:

18 okt 
Ankomst till Hannover, incheckning på 
hotellet och därefter gemensam brygg-
hus-middag på gemytliga Brauhaus Ernst 
August.

19 okt 
07.00 Frukost. Därefter tåg till Wolfsburg 
och besök på IZB-mässan.

20 oktober 
07.00 Frukost. Vid behov deponering 
av väskor på järnvägsstationen. Tåg till 
Wolfsburg och besök på mässan. Därefter 
hämtning av väskor och hemresa.

ANMÄLAN:  
till Carina Jonsheim,  
E-post: carina.jonsheim@swerea.se
Om Ni önskar någon form av specialkost, 
ange detta vid anmälan.

Frågor kring resan besvaras av 
Conny Gustavsson, tfn 036-30 12 22. 
E-post: conny.gustavsson@swerea.se

Välkommen med din anmälan 
Conny Gustavsson 
Sales Manager


