


SMART industri er den nasjonale møteplassen
for industri- og produksjonsbedrifter i Norge.

Maskingrossisternes Forening i samarbeid med Norges Varemesse og flere 
av industriens bransjeforeninger inviterer igjen til industriens viktigste 
arena for messe, konferanser, kurs og nettverksbygging.

Vi samler utstyrsleverandører, produsenter, produkteiere og et spekter av 
aktører innen industri, utdanning, forskning, innovasjon, industriklynger 
og industriorganisasjoner. 
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Lillestrøm





Tre dager med:

MESSE

KONFERANSER

KURS OG 
SEMINARER

MEDLEMSMØTER

UNGDOMSSATSNING 
OG KOMPETANSE

MØTE-BØRS
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SOSIALE 
SAMMENKOMSTER

BRANSJEFEST

ÅPEN SCENE



• Bygge en nasjonal arena for industrien

• Være møtested for ideer, kunnskap og teknologi

• Være den viktigste arenaen for alle aktører innen norsk industri 

• Være samlende for hele bransjen

• Være inspirasjons skapende

• Generere meromsetning for utstillerne

• Skape muligheter for positiv medieoppmerksomhet

• Gi muligheter for å få nye relasjoner/kontakter

• Gi muligheter for å opprettholde eksisterende relasjoner

• Gi muligheter for nettverksbygging

Velkommen til den nasjonale møteplassen for industri- og produksjonsbedrifter. 
Møt bransjekollegaer og oppdater deg på det siste av produkter, prosesser og tjenester til industrien. 
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Målsettinger for SMART industri:





Sveis

Maskin

Automatisering

Robotisering

Teknologi

Verkstedutstyr 

Verktøy

HMS

Arbeidstøy

Miljø

Du møter representanter fra:
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Mekatronikk / elektronikk

Vedlikehold, reparasjon og drift

Material kunnskap

Plast, gummi og kompositter

Industrielt renhold

Underleverandører

Måle- og testeutstyr

Transport, lagring og emballering

Hydraulikk og pneumatikk

Utstillere fra fagområder: Besøksgrupper:

Mekanisk industri

Prosessindustrien

Næringsmiddelindustrien

Elektronikkindustrien

Forskning og utvikling

Offentlig forvaltning

Møbelproduksjon

Plastindustrien

Oljeindustrien

Treforedling

Verftsindustri

Renhold

HMS

VVS

Miljø



SMART industri 2018 
la et godt grunnlag:

I 2021 bygger vi konseptet videre. Vi skal bli større og bredere.
SMART industri skal ha fokus på innovasjon, bærekraft, digitalisering og automasjon.

• Besøkende kom fra hele Norge, også Danmark og Sverige, og representerte alle bransjer

• De besøkende var meget fornøyd med både utstillingen og konferansene

• Overvekt av besøkende «fant det de kom for å se, og kjøpte eller forespurte om tilbud»

• 90 % av utstillerne fikk nye kundekontakter i løpet av de tre dagene
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Standleie:
Pris kr 1.500 pr. kvm 
+ påmelding kr 4.000 og
logoreklame kr 3.000

Tilleggstjenester:
Norges Varemesse kan tilby både ferdige
pakkeløsninger og designtjenester.

https://www.messe.no/kundeservice

Kontaktpersoner:
Bente Austad
Prosjektleder
Maskingrossisternes Forening
Tlf.: 944 26 637
Email: bente@mgf.no

Trond Andersen
Teknisk arrangør
Norges Varemesse
Tlf.: 907 61 674
Email: ta@messe.no
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