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Swedish Forestry Expo 2021– Nu skapar MaskinLeverantörerna egen
mässa för skogsmaskinbranschen
Branschorganisationen MaskinLeverantörerna lanserar den helt nya mässan Swedish
Forestry Expo som kommer att äga rum den 3-5 juni 2021 på Solvalla i Stockholm.
Mässan ska vara en mötesplats för det professionella, storskaliga skogsbruket med
maskinerna i fokus.
Lanseringen av mässan är ett eget initiativ från branschorganisationen och dess medlemmar.
Swedish Forestry Expo kommer att vara öppen för alla utställare som har relevanta produkter
för det storskaliga skogsbruket, såväl maskiner som tillbehör. Det är alltså inte bara
medlemsföretag i MaskinLeverantörerna som är välkomna som utställare på Swedish Forestry
Expo. Den nya mässan har som mål att vara en lättillgänglig mötesplats där man som
besökare kan uppleva alla utställare på en överskådlig yta. Utöver mässan kommer det att
arrangeras möten och seminarier då kunskapsöverföring är en viktig del av upplevelsen.
– Vi vill skapa en renodlad mässa för de professionella skogsmaskinköparna, där
skogsmaskinerna är i fokus. Valet av Solvalla som mässarena kändes naturligt då vi har goda
erfarenheter därifrån med Svenska Maskinmässan och platsen lever upp till kraven på
tillgänglighet, säger Björn Bäckström vd på MaskinLeverantörerna.
Fakta om Swedish Forestry Expo 2021
Tid: 3-5 juni 2021
Plats: Solvalla, Sverige
Utställare: Företag som har produkter för det professionella storskaliga skogsbruket
Arrangör: MaskinLeverantörerna
Övrigt: Fri entré och fri parkering
För mer information:
www.forestryexpo.se
Maila till : info@forestryexpo.se
MaskinLeverantörerna:
Björn Bäckström, bjorn.backstrom@maskinleverantorerna.se, 08-508 938 83
Sagt om Swedish Forestry Expo 2021 av redan klara utställare:
”Det blir spännande att testa ett nytt koncept, med en nischad mässa. Vi vill ge besökarna en
mässupplevelse av hög kvalitet där det ges utrymme att fördjupa sig i de saker som de tycker
är särskilt intressanta.”
Peter Hasselryd, VP Marketing and Sales Sweden, Komatsu Forest AB

”Det blir det perfekta forumet där vi verkligen kan möta kunderna och hålla fullt fokus på
storskaliga skogsmaskiner. Med en nischad mässa blir innehållet relevant för besökarna och
vi ser fram emot att visa våra nyheter!”
Anders Gustafson, VD Eco Log Sweden AB

”Det nya mässkonceptet på Solvalla gör att det blir lättare för våra kunder att besöka oss,
oavsett var de bor. Med en mässa som fokuserar på det professionella skogsbruket gör att vi
får mer tid till våra kunder, något som vi ser fram emot.”
Henrik Johansson, Sverigechef, John Deere Forestry AB

”Nu skapar vi en mässa som vi vill ha den. Ut med glass, ballonger och vedklyvar, full fokus
på maskiner!”
Carl-Henrik Hammar, VD, Ponsse AB

”Vi på Rottne ser verkligen fram emot att träffa och ta hand om våra kunder och leverantörer
på en helt unik mötesplats. Som enda mässa i världen kommer SFE 2021 att ha fokus enbart
på skogsmaskiner och utrustning för kortvirkesmetoden. Mässan kommer att ge oss en
fantastiskt fin möjlighet att visa upp vårt utbud av produkter och tjänster för en relevant
målgrupp.”
Arne Isaksson, försäljnings- och marknadschef, Rottne Industri AB

