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Sammanfattning 
 

I dagens affärssamhälle är utbytet av vanliga visitkort i papper enormt. Det är utan tvekan det 

ledande sättet för människor som träffas första gången att utbyta information i en affärsrelation. 

Det finns brister gällande uppföljning och hantering av vanliga visitkort och projektgruppen 

började då fundera på alternativ till pappersvisitkorten.  

I dagens samhälle flyttas alltmer teknik till mobiltelefoner. En mobiltelefon kan idag användas till 

allt från att göra bankärenden till att läsa tidningen på nätet, vilket för 15 år sedan skulle låta helt 

orimligt. Det dyker dagligen upp nya mobilapplikationer som ska underlätta och effektivisera 

vardagen på något sätt och marknaden är enorm. På denna snabbt växande marknad har 

projektgruppen valt att ta fram ett koncept som de kallar Meetia.   

Meetia är i huvudsak en mobilapplikation framtagen för att trådlöst utbyta digitala visitkort och 

förenkla bokning av möten genom att synka användarnas kalendrar. Applikationen har även 

funktioner som låter användaren enkelt och snabbt skapa nya visitkort direkt i telefonen.  

Projektgruppen har även tagit fram en kompletterande hemsida till mobilapplikationen där 

användare har möjlighet att lagra och hantera de digitala visitkort som mottagits, för att sedan 

genom smarta sökfunktioner enkelt hitta de visitkort man söker.  

Meetia kommer vara ett optimalt verktyg för att skapa nya kontakter då hela vägen från första 

kontakt till möte eller lagring av visitkort enkelt sköts med konceptet Meetia. Meetia kommer 

framför allt inrikta sig mot mässor där visitkort är vanligt förekommande och mängder 

affärskontakter skapas. För att nå ut till de stora mässorna i Sverige kommer applikationen finnas 

med mässfunktioner. 

Meetia är framtiden för utbyte av information med enorma utvecklingsmöjligheter.  



                                              

 

Abstract 
 

In today's business community is the exchange of standard paper business card enormously. It is 

by far the leading way for people who meet for the first time to exchange information in a 

business relationship. There are some problems regarding handling of common business card and 

the project team began to consider an alternative to paper business cards. 

Today more and more technology is moved to mobiles. A mobile phone can now be used for 

everything from banking to reading the magazine online, which 15 years ago would sound totally 

unreasonable. It daily appears new mobile applications designed to simplify and streamline daily 

life in some way and the market is huge. In this rapidly growing market, the project group chose 

to develop a concept they call Meetia. 

Meetia is mainly a mobile application designed for wireless exchange of digital business card and 

simplify the booking of meetings through syncing users' calendars. The application also has 

features that allow the user to easily and quickly create new business cards directly into the 

phone. 

The project has also developed a complementary website to mobile application where users can 

store and manage the digital business card has been received, and then through smart search 

tools easily find the business cards you are looking for. 

Meetia will be an ideal tool for creating new contacts, since all the way from first contact to the 

meeting or the storage of business cards easily is managed with the concept Meetia. Meetia will 

mainly focus on trade fairs where business cards are widespread and numerous business contacts 

are created. To reach out to the big fairs in Sweden, there will be features for fairs in the 

application. 

Meetia is the future for the exchange of information with enormous development potential. 

 



                                              

 
 

Förord 
 

Meetia är ett examensarbete som har utförts av två studenter i egen regi från 

Utvecklingsingenjörsprogrammet på Halmstad Högskola. Projektet har utförts under 

tidsperioden mellan augusti 2009 till maj 2010.  

Detta är ett projekt i nyproduktutveckling och Meetia är resultatet av två studenters vilja att 

ständigt hitta nya lösningar på problem vilket är det kreativa tänkande som genomsyrar deras 

utbildning. 

Projektgruppen har fått ovärderlig hjälp på vägen av framförallt vår handledare Hans-Erik 

Eldemark, studierektor Leif Nordin, David Smeringe på Merea, Johan Norinder på ALMI, Johan 

Lindström på Svenska Mässan. Vi vill även tacka andra studenter i klassen U07, som bidragit med 

kunskap och idéer. 

Halmstad den 24 maj 

 

 

Henrik Abrahamsson   Anders Nilsson 

-------------------------   --------------------------- 
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1. Inledning 
Denna rapport redovisar resultatet av projektet Meetia.  

1.1 Bakgrund 

I dagens affärssamhälle är utbytet av vanliga visitkort i papper enormt. Det är utan tvekan det 

ledande sättet för människor som träffas första gången att utbyta information i en affärsrelation. 

Efterforskningar visade att visitkort sällan följs upp utan istället tenderar att hamna på en hög för 

att sedan efter en längre tid städas bort. Projektgruppen började då fundera på alternativ till 

pappersvisitkorten.  

Studenterna Henrik Abrahamsson och Anders Nilsson från Utvecklingsingenjörsprogrammet på 

Halmstad Högskola drog på hösten 2009 igång projektet Meetia. Att projektet skulle handla om 

digital kommunikation bestämdes tidigt och efter flera olika förslag och idéer uppkom ett 

koncept med en mobilapplikation i centrum med ambitioner att bli framtidens val då nya 

kontakter ska knytas.  

1.2 Behov/Problemformulering 

Att skapa nya kontakter är väldigt viktigt i dagens samhälle. Tyvärr går allt för många potentiella 

affärskontakter går förlorade på grund av att det inte finns något smart sätt att följa upp en 

inledande kontakt. Projektgruppen anser detta tyder på en väldig brist på användarvänliga 

alternativ. 

1.3 Syfte och Mål 

Syftet med detta projekt är att förenkla och digitalisera utbyte av visitkort och bokning av möten. 

Projektgruppens strävan är att ta fram en mobilapplikation med tillhörande hemsida för hantering 

av den digitala information som utbyts.  

Meetia ska fungera till den grad att det finns en fungerande programvara som kan skicka visitkort 

och boka möten med andra som har samma program i sin mobiltelefon. Datumet då detta mål 

ska vara nått är 29:e maj. Det ska även gå att lägga in visitkort på Meetias hemsida i en enkel och 

smart tidslinje.  

1.4 Krav 

Genom samtal i projektgruppen togs krav och önskemål för produkten fram. Till de viktigaste 

kraven hör att produkten ska vara användarvänlig och erbjuda trådlös överföring av information. 

Se bilaga G för mer information kring krav och önskemål på produkten. 

1.5 Marknad 

Sverige kommer bli en första marknad för Meetia och då framförallt mässor som är bra forum 

för ny teknik. De stora mässorna i Sverige lockar årligen ca 1.6 miljoner besökare. Se bilaga Q 

Marknaden för grundapplikationen är svår att uppskatta då den enda begränsningen ligger i 

antalet smartphones på marknaden. En lansering utomlands är given om konceptet lyckas i 

Sverige eftersom tekniken är likadan och mässor är uppbyggda på liknande sätt i stora delar av 

världen.  
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1.6 Målgrupper 

Meetia kommer rikta in sig mot mässor för att de ska köpa konceptet och erbjuda sina 

mässbesökare. Det är mässbesökarna som i slutänden är den viktiga målgruppen eftersom deras 

utlåtande kommer bli avgörande för Meetias framtid. 

1.7 Konkurrenter 

I första hand är det mobiltelefontillverkarna och andra som skapar applikationer och funktioner 

till mobiltelefoner som är våra största konkurrenter. Det finns redan idag konkurrenter men dessa 

inriktar sig mer på ett yngre klientel. Ett exempel på detta är BUMP där man ska ”slå ihop” 

(”bumpa”) sina mobiler för att byta information med varandra. Det finns även något som heter 

”Poken” och utgörs av små leksaksdjur med USB-ingång som ska läggas mot andras leksaksdjur 

och information utbyts. 

1.8 Avgränsningar 

Meetia, såsom det ska fungera den 29:e maj, är inte den slutliga produkten. Projektgruppen har 

bestämt sig för att avgränsa applikationen till att endast programmera den i Java fram till 

redovisningen. Detta är för att de programmeringsansvariga endast bemästrar detta kodspråk. 

Funktionen som ska kunna redovisas på Utexpo är en hemsida med uppladdningsfunktion för 

visitkort och en mjukvara som ska gå att skicka mellan mobiltelefoner via bluetooth. 
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2. Projektplan 
Det som nu följer är en beskrivning av projektet uppdelat i viktiga delar som påverkat processen 

väsentligt.  

2.1 Projektorganisation 

Projektägarna är Henrik Abrahamsson och Anders Nilsson. Meetia är deras projekt och idé. För 

att kunna gå från idé till färdig produkt har de haft hjälp av Fan Zhang och Mengting Yang som 

programmerat applikationen med hjälp av sin handledare Wagner de Morais. Wagner har varit till 

storhjälp och ett utmärkt bollplank. Se bilaga I 

2.2 Budget och finansiering 

Projektgruppen ansökte om pengar hos ALMI och fick 10,000kr. Dessa pengar har lagts på att 

utveckla en fungerande hemsida för Meetia-applikationen. Programmeringskostnader för 

applikationen har varit obefintliga eftersom att studenterna Fan och Mengting gjort det jobbet 

som ett examensarbete. Övriga kostnader har uppgått till cirka 2000kr men dessa pengar har 

projektgruppen själv bidragit med. Se bilaga B 

2.3 Tidsplan 

Detta projekt startade i början av höstterminen 2009 och sträcker sig över ett helt läsår. 

Redovisningsdatum är 18:e maj 2010. En grov tidsplan gjordes för projektet från början och inga 

större avvikelser från denna har behövts. Se bilaga A 

2.4 Intressenter 

Projektets intressenter delas upp i två grupper. Primära och sekundära intressenter. De primära 

intressenterna är projektgruppen och dess handledare samt köpare och användare. De sekundära 

intressenterna är tillverkare, återförsäljare, övriga projektgrupper på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet samt deras handledare. Se bilaga C 

2.5 Nätverk 

Under projektets gång har projektgruppen pratat med och träffat många människor. De 

människor som ingått i nätverket och varit viktiga kontakter för projektet är Johan Lindström på 

Svenska mässan, Wagner de Morais på Halmstad Högskola, David Smeringe på Merea och 

Torbjörn Eles på Know IT. Se bilaga L  

2.6 Risker 

En riskanalys har gjorts för detta projekt och det projektgruppen anser ha störst inverkan på 

projektets framgång är våra samarbetspartners. Det var ett risktagande att låta några studenter 

programmera applikationen som inte gjort något liknande tidigare och heller inte talar svenska. 

Projektgruppen försäkrade sig dock först över att de hade en erfaren handledare och det hade 

dem. Wagner de Morais har väglett dem från början till slut och det har varit en trygghet för oss.  

Risker för projektet i framtiden är att fler konkurrenter förväntas ansluta till 

applikationsmarknaden som är väldigt expansiv just nu. Projektgruppen ser detta som en 

utmaning och är beredda på att ständigt behöva utveckla sina idéer. 
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2.7 Sekretess 

Denna rapport är under sekretess och får under inga omständigheter visas, utnyttjas, 

reproduceras eller tillgängliggöras för tredje part, varken i sin helhet eller information ifrån den, 

utan skriftligt tillstånd från Anders Nilsson och Henrik Abrahamsson.
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3. Metod  
Under projektets gång har ett flertal olika metoder och verktyg använts för att underlätta och 

effektivisera projektet. Dynamisk produktutveckling har varit ett ledord som genomsyrat stora 

delar av projektet. Gruppen har använt sig av översiktlig långtidsplanering (se bilaga A), men även 

kortsiktig planering för att varje vecka veta vad som ska göras. Det har gjort målen tydliga 

samtidigt som gruppen under hela projektets gång kunnat jobba parallellt med olika 

arbetsmoment. Detta är viktigt för att kunna bedriva ett dynamiskt 

produktutvecklingsprojekt(Ottosson, 1999). Nedan följer kort information om andra verktyg som 

använts under projektets gång. Dessa metoder är framförallt hämtade från föreläsningar med 

studierektor Leif Nordin och litteratur som redovisas i referenslistan i slutet av rapporten där 

dynamisk produktutveckling (Ottosson, 1999) är mest framträdande. 

3.1 Idégenerering 

En intressentanalys görs för att man ska kunna identifiera de som påverkar och påverkas av 

projektet.  

3.1.1 Bad-Pad-Mad-Cad 

Bad-Pad-Mad-Cad står för Brain Aided Design, Pencil Aided Design, Model Aided Design och 

Computer Aided Design vilka är olika metoder för att förmedla och förtydliga tankar och idéer 

på ett tydligt visuellt sätt.  

I projektet användes framför allt Pad för att visa på olika idéer och förslag. Bad har även det 

under hela projektets gång använts.  

3.1.2 Brainstorming 

Brainstorming är en mycket bra metod för att få in kreativt tänkande och nya idéer i ett projekt. 

Det är framför allt viktigt i starten av ett projekt för att få in så mycket åsikter och idéer som 

möjligt, både från personer som berörs av projektet men även personer som står helt utanför.   

Gruppen fann brainstorming med post-it lappar väldigt användbart och använde sig av både 

stora och små grupper. Idéerna som genereras utvärderades och ofta kan man finna stoft i varje 

förslag som tar projektet framåt. Även diskussioner med andra projektgrupper nyttjades då 

projektet stötte på hinder eller helt enkelt avstannade. Även detta är en form av brainstorming 

som kan vara väldigt användbar. Se bilaga F  

3.2 Benchmarking 

Benchmarking innebär i korta drag att man ser och lär vad konkurrenter har gjort bra eller 

mindre bra. Genom att utnyttja denna kunskap kan man undvika att ta dåliga beslut men också 

lära sig det som andra företag är bättre på.  

Benchmarking har varit viktigt för gruppen då det är en snabbt växande marknad och det är 

viktigt att inte uppfinna hjulet igen, alltså lägga tid på saker som andra företag redan löst på ett 

smart sätt. Benchmarkingen blev på så sätt en grund för den kravlista som skapats för produkten.  
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3.3 Databassökning 

Databassökning är viktigt, framför allt i inledningen av ett projekt, för att veta vad som redan 

finns på marknaden. Det kan vara förödande för ett projekt om man hittar en liknande produkt 

när man kommit långt med produkten. Det är också viktigt om man har en produkt som kan 

komma att kräva ett patent. Skulle det visa sig att det finns ett liknande patent kan det medföra 

att man själv inte kan få patent. 

De databassökningar gruppen genomförde i inledning ledde till att projektet ändrades ett flertal 

gånger då liknande produkter hittades som redan kommit långt i sin marknadsföring.  

3.4 Riskanalys 

I en riskanalys ställer man sannolikheten att ett problem inträffar mot dess konsekvenser. Genom 

att se vilka delar och moment i projektet där riskerna och konsekvenserna är stora kan man få en 

bild av vad man ska vara extra noggrann med att få så bra som möjligt. Det är viktigt att man 

tidigt i projektet är medveten om dessa risker för att undvika dem. Projektgruppen har använt 

denna analys för att se vilka påtagliga risker som finns för projektet(Se bilaga M) men också kollat 

på vad som skall göras för att undvika riskerna. Se bilaga N  

3.5 Konceptförslag 

Under projektet gång har olika konceptförslag figurerat. De relevanta förslag som tagits fram har 

satts in i en utvärderingsmatris. Det är ett viktigt verktyg då koncept skall väljas.  

3.6 Utvärderingsmatris 

Vid användning av en utvärderingsmatris (Ottosson 1999) blir det enkelt att välja ut det bästa 

konceptet. Man använder sig också av parvis jämförelse för att bestämma vilken betydelse de 

olika egenskaperna ska ha i matrisen. Efter detta jämförs de olika koncepten och det med bästa 

resultat väljs. Se bilaga O  

3.7 SWOT-analys 

En SWOT-analys kan användas både på projektet/företaget och produkten, där man ser på 

interna styrkor och svagheter inom företaget/projektet/produkten samt vilka externa möjligheter 

och hot som finns. Se bilaga E 

3.8 Avstämning 

Avstämning är viktigt för att man ska ha kontroll över projektet. Genom att regelbundet stämma 

av inom gruppen och med nyckelpersoner i anknytning till projektet göra att man får en chans att 

se var man ligger, vad som gjorts och vad som skall göras.  

Varje vecka har avstämningar gjorts med gruppens handledare, Hans-Erik Eldemark, som 

besitter goda kunskaper inom produktutveckling. Det har varit viktigt för projektet att kunna 

bolla idéer och få guidning för det fortsatta arbetet. 
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4. Lösningsförslag 
Genom projektets gång har flera olika idéer och lösningsförslag för utbyte av digital information 

tagits fram, samtidigt som projektmålet ändrats lite med tiden. Genom av stämma av olika idéer 

mot kravlistan har gruppen sorterat ut idéer efter hand. Samtidigt finner gruppen att de produkter 

som valts bort har utvecklingspotential vilket gjort att flera idéer har sparats undan för att 

eventuellt kunna användas i ett senare skede. Tre lösningsförslag höll sig kvar längre än andra och 

kommer beskrivas nedan.  

4.1 Armband 

Idén om armbandet kom tidigt i projektet och inriktade sig mer än de andra 

förslagen mot att skapa ett nytt och roligt sätt för människor att komma i 

kontakt. Den byggde på ett gummiarmband med inbyggt blåtandsteknik som 

gjorde det möjligt för människor att mötas och utbyta information. Om man 

träffade en annan människa med ett armband behövdes bara trycka på en 

knapp på armbandet för att informationen skulle utbytas. Informationen 

kunde till exempel vara en länk till en personlig profil eller ett vCard. Redan 

till detta förslag fanns tankar på en tillhörande hemsida där en profil kunde 

skapas.   

4.2 USB 

Då konceptet inriktades mer mot affärsmän och mässor växte 

idén om en USB-sticka med integrerad blåtandsteknik fram. 

Tanken var att den fortfarande skulle kunna fungera som ett 

minne och på så sätt kunna ersätta ett vanligt USB-minne. 

Funktionerna var i stora drag som armbandet och byggde på att 

man träffade en person man önskade byta visitkort med, vilket 

gjordes med ett knapptryck. För att sedan komma åt 

informationen man mottagit var det bara att sätta in enheten i 

datorns USB-ingång. Här växte idén fram om en hemsida för 

hantering av visitkort.  

4.3 Applikation 

Inriktade på affärskontakter och mässor insåg vi att framtiden ligger i att 

förpacka idén till en mobilapplikation. Det öppnade möjligheter för flera 

funktioner som tidigare varit omöjliga. Mässor fick ett stort utrymme, men 

även möjligheter att skapa visitkort och boka möte var funktioner som nu 

blev möjliga. En mobilapplikation gjorde det också möjligt att komma åt den 

tillhörande hemsidan för hantering av digitala visitkort vart man än befann 

sig.  
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4.4 Utvärdering - Lösningsförslag 

Varför det tillslut blev en applikation gruppen gick vidare med visas här. Längst ner på sidan ser 

ni en utvärderingsmatris där de olika förslagen ställts mot varandra och jämförts utifrån viktiga 

egenskaper och dessa egenskapers vikt. Se bilaga O 

Armbandet var en rolig och spännande produkt som tyvärr hade för många hinder i sin väg. Det 

fanns redan konkurrenter som börjat komma ut med liknande produkter på marknaden. 

Armbandet var mer inriktat mot att träffa nya människor på fritiden och skapa nya vänskaper 

mer än att skapa affärskontakter.  

Armbandet var väldigt begränsat i funktioner och skulle mer eller mindre enbart ha några 

knappar för att skicka och ta emot information.  

USB-stickan var en idé som klart riktade sig mot affärsvärlden. Den skulle bli ett komplement till 

vanliga pappersvisitkort.  

Vi insåg att en produkt som skall ersätta pappersvisitkort måste baseras på hur vi tror att 

framtiden ser ut. USB-stickan skulle konkurreras ut innan första order från kina var i hamn.  

Mobilapplikationen förpackade ner alla funktioner vi kunde tänka sig och allt fick plats i en 

mobiltelefon som alla ändå bär med sig. Den utvärderingsmatris som gjordes visade även den att 

applikationen var det klart bästa lösningsförslaget. 
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5. Utvecklingsprocessen 
Här beskrivs förloppet för detta projekt från idé till färdig produkt. Gruppen har tillämpat 

dynamisk produktutveckling och samarbetat på ett förtjänstfullt sätt. 

5.1 Genomförande 

Projektet startade i augusti 2009 och då hade projektgruppen ett flertal olika idéer att bygga vidare 

på. Några av idéerna valdes bort ganska tidigt och några hängde kvar ett tag. Uppkomsten av 

Meetia började som en idé för att endast skicka visitkort med någon form av dosa. Denna idé 

utvecklades sedan till att bli en mobilapplikation där också mötesbokning ingår som funktion. 

5.2 Förstudie 

I projektet har det utförts en förstudie. De metoder som användes redovisas nedan med 

tillhörande resultat. 

5.2.1 Benchmarking  

För att hitta lösningar som redan finns på marknaden sökte projektgruppen på internet, appstore 

samt androidmarket. De lösningar som hittades var: 

 BUMP – Denna applikation hittades på appstore vid sökning på ”business cards” och 

fungerar för att utbyta visitkort med andra genom att ”slå ihop” två telefoner med 

varandra. Applikationen har dock ingen mötesfunktion. 

 Pappersvisitkort – Detta är det dominerande sättet i dagens samhälle för att utbyta 

visitkortsinformation. Användning av vanliga visitkort kräver att man som användare 

manuellt måste leta upp lediga tider för att boka möten. Här har vår applikation en styrka 

genom att den kan jämföra flera användare kalendrar samtidigt och leta upp lediga tider 

som passar alla. 

 vCard via Bluetooth – Denna teknik finns i nästan alla nya telefoner och skickar en 

abonnents telefonnummer och namn till en mottagare via bluetooth. Fördelen är att det 

inte kostar något men informationen är begränsad samt att mötesbokning även här måste 

ske helt manuellt. Denna teknik har ofta problem med att skicka information på ett 

effektivt sätt mellan olika modeller av telefoner. 

 Poken – Detta är små leksaksdjur utrustade med USB. Användaren laddar in information 

om sig själv och kan sedan lägga sitt leksaksdjur mot någon annans och information byts 

mellan djuren med hjälp av RFID. Riktar sig mestadels till ungdomar. 

Fördelarna med Meetia är många. Meetia har fler funktioner jämfört med konkurrenterna 

men har som mål att ändå vara enklare och mer användarvänligt.  

5.2.2 Samtal 

Projektgruppen besökte Svenska Mässan i Göteborg och pratade där med Johan Lindström som 

är deras IT-strateg. Johan gav projektgruppen mycket värdefull information om hur mässor 

fungerar och vad han ansåg vara viktigt med vår applikation. Projektgruppen har även pratat med 

Leif Nordin angående marknaden för mobilapplikationer och Hans-Erik Eldemark som hjälpt till 

med att hitta värdefulla kontakter på Science Park Halmstad. De företag som gruppen också haft 

möten med är Know IT i Göteborg och Merea i Falkenberg. 
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5.3 Marknadsundersökning 

Den marknadsundersökning som har gjorts är väldigt nischad på människor som är aktiva i 

affärsvärlden. Undersökningen har gjorts genom intervjuer med ett fåtal personer och kvalitet i 

samtalen har prioriterats framför kvantitet i antal intervjuer. 

Syftet med marknadsundersökningen var att få reda på så mycket som möjligt om hur visitkort 

används och följs upp samt hur de flesta människor bokar affärsmöten med varandra. Det var 

också viktigt för projektgruppen att få reda på vad som önskas av en ny produkt på marknaden 

för att kunna konkurrera med redan existerande lösningar. 

5.4 Databassökning 

Det har gjorts en nyhetsgranskning i esp@cenet för att försöka finna konkurrenters 

patentskyddade lösningar. Sökningar gjordes på relevanta ord och i början av detta projekt hade 

projektgruppen andra idéer som fick avslås på grund av att de var patentskyddade av andra. Då 

sökningar gjordes för applikationen hittades inget som hindrade vårt fortsatta arbete. 

Applikationen Meetia är svår att patentskydda och projektgruppen kommer antagligen istället att 

satsa på ständig utveckling för att dominera marknaden. 

5.5 Konceptframtagning 

Brainstorming var den metod som dominerade framtagningen av Meetia. Projektgruppen har haft 

många idéer i varje genomförd brainstorming och fick tillslut göra avgränsningar för att kunna 

färdigställa en produkt till redovisningen den 18:e maj. Brainstorming är också det verktyg som 

använts vid motgångar för att komma på nya lösningar och idéer. Nedan följer en lista på de 

viktigaste delarna i projektet som framkommit från brainstorming.  

 Ska vara en mobilapplikation 

 Ska fungera för alla telefoner  

 Ska ha en hemsida kopplad till applikationen för lagring och hantering 

 Man ska kunna göra sina egna visitkort i mobilen och ta profilbild med kameran 

 Programmet ska inte kosta mer än vad vanliga visitkort gör för ett företag 

5.6 Utvärdering 

En utvärdering av produkten har gjorts inom projektgruppen samt med andra grupper som 

bistått med synpunkter. Detta ansågs viktigt för att få ett perspektiv utifrån. De viktigaste 

funktionerna har framtagits nedan. 

 Kunna skicka visitkort 

 Kunna spara visitkort på en tidslinje 

 Kunna jämföra flera personers kalendrar samtidigt 

 Vara kompatibelt med alla smartphones 
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5.7 Mjukvaruutveckling 

Första prototypen som ska kunna skicka information mellan mobiler med bluetooth på Utexpo 

är uppbyggd på kodspråket Java. Detta är, som tidigare nämnts, för att de som programmerat 

applikationen endast bemästrade detta kodspråk. Det viktiga med mjukvaruprototypen är att den 

ska kunna ge en bild av hur allt kommer fungera vid utbytet mellan användare. 

5.8 Design 

Eftersom Meetia är en mobilapplikation innefattas endast design i utformandet av mjukvaran. 

Genomgående för designen är att det ska vara enkelt att navigera i applikationen och 

utformningen av applikationen ska vara tydlig.  

5.9 Namnval och logotyp 

När vi skulle hitta ett passande namn för projektet var det viktigt att hitta ett namn som inte 

tydligt sa vad vi gjorde men som ändå skulle ha en betydelse som hade med projektet att göra. 

Genom att testa ord som förknippas med möten och kontakt på olika språk hittade vi efter 

mycket sökande namnet Meetia. Meetia växte fram ur engelskan ord för möta, meet, som innebär 

att träffa nya människor och kontakter, vilket passade utmärkt. Efter att ha lekt lite med ordet 

meet upptäckte vi att Meetia betyder uppfylla på portugisiska. Då bestämdes att produkten, 

konceptet och projektets namn skulle bli Meetia. 

Då vår primära målgrupp var mässbesökare och affärsmän kände vi att vi ville ha en logga som 

var rak, enkel och seriös, men också gav en hint om produkten. Flera förslag togs fram och valet 

föll på den logga vi kände passade bäst in på produkten och målgruppen. Se bilaga H  
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5.10 Produktionsprocessen 

Denna process har genomförts tillsammans med Fan Zang och Mengting Yang som 

programmerat mjukvaran. Under hela processen har projektgruppen haft möten med 

programmerarna för att säkerställa framstegen i projektet. För en lansering kommer upplägget 

vara detsamma för en första produkt men med andra programmerare för att kunna öka 

produktionshastighet och design. 

5.11 Tester 

De tester som gjorts på prototypen har gjorts i pc-miljö. Ett program i pc:n har använts som 

fungerar likvärdigt med en mobiltelefon. Grundläggande funktioner har testats men testerna har 

begränsats av försenad och otillräcklig programmering för betaversionen. 

5.12 SWOT 

Efter genomförd SWOT-analys insåg gruppen att styrkorna i projektet är betydligt fler än 

svagheterna. Hoten är lite varierande i hur de påverkar projektet men något som är direkt 

hotande inom samma teknikområde finns inte. De hot som finns är att ny teknik kan konkurrera 

ut applikationen eller att lagar och restriktioner kommer sätta stopp för utvecklingen av Meetia. 

Styrkorna är att Meetia kommer lanseras på en enormt växande marknad där nya applikationer 

har stor chans att lyckas. Meetia har stora utvecklingsmöjligheter och en stor kundgrupp. Se 

bilaga E 

 

SWOT-Analys 
Styrkor: 
Ekonomisk 
Stora utvecklingsmöjligheter 
Lätt att få tillgänglig 
Stor marknad 
Befintlig teknik 
 

Möjligheter: 
Samma teknik i hela världen 
Sprider sig till bred kundgrupp 
Små ändringar ger ny produkt 

 
 

Svagheter: 
Begränsad till smartphones 
Kräver ständig uppdatering 
Höga tekniska krav 
 

 
 

Hot: 
Konkurrenter 
Ny teknik 
Lagar 
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6. Resultat 
Resultatet av detta projekt uppfyller de krav och önskemål ställda av projektgruppen, inblandade 

personer samt andra som haft inflytande på processen. Resultatet är vad som önskats och Meetia 

är en applikation som ligger helt rätt i tiden affärsmässigt och teknikmässigt. 

Meetia hjälper människor som vill utbyta visitkort med varandra att göra detta. Vill samma 

människor också boka ett möte går det att välja en vecka, dag eller tid och Meetia lämnar förslag 

på tider då alla inblandade är lediga. Mötet är bokat och visitkortet är sparat i telefonen! 

Funktionerna med Meetia slutar dock inte här. När man mottagit ett visitkort och är synkad mot 

Meetias hemsida laddas mottagningsdatum in med all annan information och kontakten är lagrad 

på en smart och lättöverskådlig tidslinje! 

På hemsidan finns alltså en möjlighet till att enkelt kunna spara visitkort. Från tidslinjen där alla 

visitkort sparas kronologiskt kan man markera ett eller flera, dela in kontakter i grupper med 

mera för att sedan skicka information till dem. Man kan alltså välja att kontakta alla man utbytt 

visitkort med från en specifik mässa. 

Vidare kan användaren göra egna visitkort med hjälp av applikationen. Applikationen kan lagra 

några olika varianter så att det alltid finns ett visitkort som passar situationen användaren 

befinner sig i. Mobilkameran kommer kunna användas till att ta bilder till visitkorten. 

Resultatet för slutanvändaren, jämfört med att använda vanliga pappersvisitkort, kommer bli att 

denne sparar både tid och pengar. Detta gäller även för mötesbokningsfunktionen i Meetia. Att 

hitta en ledig tid för ett möte om man är flera stycken som ska träffas idag är onödigt 

tidskrävande. Meetia levererar optimering på alla punkter jämfört med dessa ovan nämnda sätt.  

Meetia är tillsist också ett mycket dynamiskt verktyg som användaren själv kan anpassa efter sina 

egna behov. Mer om detta finns att läsa i stycke 7.1 – Meetia. 
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7. Affärsplan  
Nedan kommer viktiga utdrag ur affärsplanen. För hela, se bilaga J 

Affärsidé 

Meetia kommer erbjuda mobilapplikationer som gör det möjligt att enkelt byta visitkort, skapa 
visitkort och boka möten. Detta är grundapplikationen som kommer finnas tillgänglig på 
applikationsmarknader och kommer kunna hämtas och användas av alla med smartphone. Vidare 
kommer applikationen utvecklas för mässor där behovet av produkten är tydlig. För första 
mässan kommer utvecklingskostnaden för applikationen vara höga och vinsten låg. För nästa 
mässa kan vi använda i stort sätt samma applikation och på så sätt få ner utvecklingskostnaderna 
markant vilket kommer ge en god vinst.    

Marknad för vår produkt – var finns den? 

Första prioritet ligger på att hitta kunder och få ut produkten i Sverige, där den kommer bli 

rikstäckande vid lansering. Det finns inget hinder att gå vidare med produkten utomlands då 

samma teknik används i stort sätt överallt och mässor fungerar likadant i Norge och Tyskland 

som i Sverige.  

Vad ska vi sälja och till vilka? 

Applikationen kommer från början att säljas direkt till mässor, som får möjlighet att hjälpa till att 

utforma den efter sina behov. Besökare kan sedan gratis ladda hem mässapplikationen men får 

köpa uppgradering för just den specifika mässa som skall besökas.  

Grundapplikationen för att byta visitkort och boka möten kommer finnas tillgänglig på 

mobilmarknaderna och köps av vem som helst.  

Varför ska kunderna köpa av just oss? 

Kunderna ska köpa utav oss för att vår produkt är en helhetslösning till ett problem som ingen 

konkurrent lyckats lösa. Både applikationen och hemsidan har funktioner som är nytänkande och 

kommer locka kunder till oss. Mässor kommer köpa applikationen av oss då dem inte bara får ett 

mervärde till mässan utan också kan tjäna pengar genom att låta utställare och företag göra 

reklam i deras applikation. 

Vilka produkter har vi nu, vilka har vi i framtiden? 

Idag finns prototyper till både applikationen och hemsidan, där vissa funktioner prioriterats, så 

som trådlös överföring och lagring av visitkort. För att applikationen skall tillverkas för 

marknaden återstår endast ett ja från första kund. Då har vi med hjälp av samarbetspartners 

finansiering och personal som gör applikationen. I framtiden har vi en mässapplikation som 

kräver lite utveckling för varje ny mässa som köper den.  

Vi har också en grundapplikation som ligger för nerladdning och en hemsida som kunder 

använder för att hantera kontakter digitalt. Det finns inget som hindrar att hemsidan används för 

hantering av digitala visitkort oavsett hur man har fått dem, vilket innebär att hemsidan mycket 

väl står sig som en egen produkt lika mycket som en del i konceptet Meetia. 
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Hur ser marknaden ut idag? 

Marknaden för mobilapplikationer är idag enorm. Det är en snabbt stigande marknad som 

omsätter 42 miljarder SEK i världen om året varav 100 miljoner i Sverige, men trots det tror 

experterna att vi bara sett toppen på isberget.  

De största mässorna i Sverige lockar tillsammans ca 1.6 miljoner besökare varje år. Det är 1.6 

miljoner potentiella kunder bara i Sverige. Får man ut applikationen till mässbesökare kommer 

det medföra att de sprider vidare information om den och det kommer leda till att 

grundapplikationen kommer laddas hem av personer som inte räknas till huvudmålgruppen men 

det är svårt att förutspå hur många det handlar om.  

Hur klarar sig vår produkter/tjänster i jämförelse med konkurrenternas 
vad gäller pris, kvalitet, kundservice? 
Prismässigt är denna marknad väldigt känslig och det är viktigt att sätta rätt pris. Vi kommer ligga 

i samma prisklass som applikationer av samma kaliber. Vi kommer kunna garantera att vår 

produkt håller hög kvalitet då vi har ett samarbete med företaget Know IT som är erkänt duktiga 

på området. Vi kommer lägga mycket energi på att tillfredställa våra kunders krav vilket är en 

förutsättning för att lyckas. Vi kommer sikta på att ha en nära kontakt med mässor för att få hjälp 

att utveckla applikationen i rätt riktning.  

Prissättning 

För en applikation som motsvarar vår får ett företag betala ca 400 000 SEK och där kommer vi 

ligga då vi säljer applikationen till mässor. När besökare till mässor får tillgång till applikationen 

har dem möjlighet att köpa uppgraderingar till olika mässor som kommer kosta ca 15 SEK per 

uppgradering.  

För att köpa grundapplikationen på en applikationsmarknad kommer vi ta ca 7 SEK per kund. 

Dessa priser ligger helt i linje med liknande applikationer.   

Vilka är de viktigaste konkurrenterna? 

Våra största konkurrenter är egentligen mobiltelefontillverkare som kan utveckla liknande 

funktioner till sina mobiltelefoner och på så sätt ger användaren ett alternativ som finns 

tillgängligt redan när mobiltelefonen köps. Idag finns inga tillräckligt attraktiva alternativ från just 

tillverkarna. Då mobilapplikationsmarknaden är enorm med nya uppstickare dagligen är det fullt 

möjligt att andra applikationstillverkare kan göra en liknande produkt. Det finns även företag som 

gör lösningar för utbyte av digital information som inte är mobilbaserade utan som använder sig 

av en annan produkt som till exempel företaget Poken, men som inriktar sig mer mot en yngre 

målgrupp. 
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7.1 Konceptet Meetia 

I detta stycke beskrivs produkten mer ingående i detalj. För att se fler och 

tydligare bilder på hur det funkar, Se bilaga D 

7.1.1 Mobilapplikationen 

Grundstenen i konceptet Meetia är mobilapplikationen. Mobilapplikationer 

fungerar till de flesta nytillverkade mobiltelefoner och kändes som det 

självklara valet för att lansera detta koncept. De ingående delarna i 

grundapplikationen är att byta visitkort, boka möte och skapa visitkort. Vidare 

finns också en inriktning mot mässor. Applikationen använder sig av trådlöst 

nätverk, mobilt internet och bluetooth för att skicka informationen.  

7.1.2 Byt visitkort 

Denna funktion erbjuder användaren att byta visitkort med någon annan användare av 

applikationen Meetia. När man vill byta visitkort kan man välja att göra överföringen 

lösenordsskyddad eller skicka öppet för vem som helst att ta emot. När man sedan tar emot den 

andra personens visitkort får man valet att spara ner det till sin kontaktbok.                              

7.1.3 Boka möten 

Meetia synkas med en kalender där användaren själv bestämmer vilka dagar denne föredrar att ha 

möten. Användaren skriver också in i kalendern vilka tider och datum som han eller hon är 

upptagen. Meetia jämför sedan användares kalendrar för att hitta lämpliga tider då ett möte skulle 

kunna genomföras och lämnar förslag till involverade parter. 

7.1.4 Skapa visitkort 

I applikationen finns det plats för ett flertal visitkortsmallar som användaren själv kan utforma 

och fylla i med varierande information beroende på tillfälle. På detta sätt blir inte applikationen 

lika statisk och mobilkameran kan till exempel användas för att lägga in bilder på visitkorten. 
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7.1.5 Lagra visitkort 

Det är för lagring av mottagna visitkort som hemsidan kommer in i bilden. På hemsidan kan 

användarna ladda upp sina mottagna visitkort och där sparas dem i kronologisk ordning. 

Användaren kan sedan logga in på hemsidan vart denne än befinner sig, med en 

internetuppkoppling, och söka igenom visitkorten.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild som visar hur visitkort kan sparas på en tidslinje.  

7.1.6 Sökfunktioner 

För att hitta det visitkortet man söker på hemsidan erbjuder Meetia ett flertal smarta 

sökfunktioner. Man kan till exempel söka på namn, företag, bilder, färg och annat på visitkortet 

eftersom de alla är byggda på liknande mallar. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.7 Mässor 

Mässdelen står för sig och kommer se olika ut för varje specifik mässa. Här kan man se 
en karta över mässområdet på vilken man kan skapa en rutt med de montrar man är 
intresserad av. Man kan se vad som händer under dagen och ta del av erbjudanden 
från mässan och dess utställare samt söka för att hitta intressanta montrar. 
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8. Visioner och framtid 
 

Meetia är redan i dagsläget en färdig idé till en applikation som kommer att tas fram direkt på 

kunds förfrågan. Projektgruppen kommer i framtiden att kunna tillverka applikationen med hjälp 

av Know IT efter kunders krav. Kundernas krav kommer säkerligen att variera och förändras 

med tiden och därför är det viktigt att Meetia också alltid fortsätter att vara en anpassningsbar 

produkt. Detta är något som projektgruppen kommer att sträva efter i framtiden. Meetia är 

grundkonceptet och tillsammans med kunden kommer vi att kunna lägga till extra funktioner om 

så önskas. 

Projektgruppen har som mål att starta ett företag där Meetia kommer vara en betydelsefull 

pusselbit. Företaget som ska startas kommer fungera som ett konsultbolag till Know IT. Inom 

den närmsta framtiden kommer detta samarbete utökas och samtidigt stärkas.  

Meetia är ett koncept som är inriktat på framtiden. Det är, som tidigare nämnts, en mycket 

expansiv marknad och Meetia är mer än något annat helt rätt i tiden. Det händer mycket på 

applikationsmarknaden just nu och projektgruppen kommer ständigt utveckla Meetia för att ligga 

steget före konkurrenterna. Meetia är grundidén som projektgruppen kommer kunna sälja in till 

kunder framöver men samtidigt kunna lägga till ytterligare funktioner som varje enskild kund 

önskar. Meetia kommer också att kunna erbjudas till företag och andra än mässor i framtiden och 

då kommer antagligen kravbilden bli en annan. Allt detta grundas i att Meetia ständigt ska 

förbättras och projektgruppen ständigt vara anpassningsbar. Det är så Meetia kommer kunna bli 

ledande på marknaden inom businessapplikationer! 
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9. Slutsats och reflektion 
 

Medlemmarna i projektgruppen är väldigt nöjda med sitt arbete och har lärt sig mycket om att 

skapa affärer under det avslutande året på Utvecklingsingenjörsprogrammet i Halmstad. 

Resultatet av allt det arbete som lagts ned har verkligen varit väl värt mödan. Projektgruppen har 

tagit fram ett koncept som kan säljas till kund och samtidigt fått erfarenhet av vad som krävs för 

att starta ett företag, skapa affärskontakter, hitta lönsamma idéer och mycket mer.  

Konceptet Meetia kommer erbjuda användaren ett mervärde på varje mässbesök samtidigt som 

applikationen kommer underlätta utbytet av digitala visitkort och bokning av möten. Fördelarna 

med Meetia är otroligt många och kommer bara att bli fler allteftersom utvecklingsarbetet 

kommer att fortsätta. 

Projektgruppen har verkligen uppskattat att få ta fram denna produkt och är mycket nöjda med 

resultatet. Att få bedriva ett skarpt projekt är väldigt nyttigt och ger ovärderliga erfarenheter som 

alla ingående i projektgruppen och dess närhet garanterat kommer att ta lärdom av.  

Idén från början har varit att ersätta det vanliga pappersvisitkortet och underlätta bokning av 

möten. Projektgruppen kan nu vara stolt över sitt arbete och erbjuda den som vill göra sitt 

affärsliv enklare, effektivare och smartare tack vare applikationen Meetia! 
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Torbjörn Eles, Projektledare - Know IT 

 

 

 

http://www.free2move.se/
http://www.knowit.se/
http://www.espacenet.com/
http://www.prv.se/
http://www.svenskamassan.se/
http://www.appstore.com/
http://www.poken.com/
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Bilaga A - Tidsplanering 

 

  

 
Aktivitet/Vecka 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Rapport                             

Prototyp                             

Logotyp                             

Affärsplan                             

Marknadsundersökning                             

Samla statistik                             

Redovisning                             

Test av prototyp                             

Hemsida                             

Budget                             

Avtal                             

  Månader Okt Nov Dec Jan Feb Mars  April Maj  

Aktiviteter                   

Idégenerering                   

Affärsplan                   

Undersökning/analyser                   

Beräkningar                   

Sponsorer/stipendier                   

Modelltillverkning                   

Julredovisning                   

Prototyptillverkning                   

Rapportskrivning                   

Testing                   

Slutredovisningen                   

Utexpo                   
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Bilaga B - Budget 
 

Utgifter 

Hemsida    10000 

Utveckling av mjukvara   1000   

Utexpo    200   

Resor    400 

Övrigt    500 

Totalt    12100 

 

Intäkter 

Högskolan i Halmstad   2000 

Innovationsstöd   10000 

Totalt    12000 
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Bilaga C – Intressenter 
 

Nedan listas projektets intressenter, de som har intresse eller på något sätt berörs av projektet, 
efter primära - och sekundära - intressenter.  

Primära intressenter: 

   Projektgruppen:  Anders Nilsson
     Henrik Abrahamsson 

   Handledare:   Hans-Erik Eldemark 

   Testgrupp  

   Köpare 

   Användare 

 

Sekundära intressenter: 

   Nyckelpersoner: David  
      Svenska Mässan 

Hans-Erik Eldemark 
Fan och Mengting 
Wagner de Morais 
 

   Övriga projektgrupper  Fan och Mengting 

   Övriga handledare Wagner de Morais 

   Tillverkare:   

   Underleverantörer: 

Distributörer:  Svenska Mässan 
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Bilaga D - Storyboard 
 

I denna storyboard används en iPhone  

från apple som exempel. När man laddat 

hem applikationen går man in i den genom  

att trycka på ikonen.  
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Bilaga D – Storyboard 
 
När man kommit in i applikationen kan man  

välja mellan att antingen byta visitkort, boka 

möte eller skapa visitkort. Det är valen som 

kommer finnas i grundapplikationen. Vi har 

även med valet mässor för att visa hur det kan 

tänkas se ut.  

Det finns även möjlighet att hämta vCard 

som skapats på till exempel en dator, komma 

till kontakter, exportera visitkort som sparats i 

telefonen till dator eller göra inställningar för 

applikationen.  
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Bilaga D - Storyboard 
 

Väljer man att skapa visitkort skriver man  

enkelt in de uppgifterna man vill ska finnas 

med. Via inställningar kan man lägga till fler 

fält om så önskas. Man kan också lägga in en 

bild, antingen från mobiltelefonens fotoalbum 

eller ta en ny bild med mobiltelefonens 

kamera.   
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Bilaga D - Storyboard 
 

Väljer man att byta visitkort kan man välja 

mellan de visitkort man har sparat i 

mobiltelefonen. Genom att ha flera olika 

visitkort kan man välja de visitkort som passar 

bäst för situationen.  
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Bilaga D - Storyboard 
 

När man väljer att skicka visitkortet får man 

frågan om man vill lösenordsskydda 

överföringen för att vara säker på att endast 

de personerna som man önskar ska kunna ta 

emot visitkortet. Man kan också välja att 

skicka utan att slå in lösenord och då har alla 

personer som är i närheten möjlighet att ta 

emot visitkortet.     
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Bilaga D - Storyboard 
 

När man skickat får man frågan om man  

vill ta emot mottagarens visitkort. Väljer man  

att göra detta sparas den personens visitkort 

till kontakter.  
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Bilaga D - Storyboard 
 

När man bytt visitkort kan det vara intressant 

att boka ett möte. Nu finns den kontakt som 

sparats till telefonen i kontaktlistan.   

När man valt personen man vill boka möte 

med anges datum och tid för mötet.  
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Bilaga D - Storyboard 
 

I nästa steg kan man välja om mötet ska  

vara just den tid man angett, om man vill att 

mötet ska äga rum någon gång under den 

dagen eller om det ska äga rum någon gång 

under den veckan. Väljer man dag eller vecka 

synkroniseras telefonernas kalendrar och 

hittar en tid där båda är tillgängliga. 
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Bilaga D - Storyboard 
 

Efter att ha valt datum och tid skickas en  

förfrågan till motparten som väljer att 

antingen acceptera förslaget, göra en förfrågan 

om ny tid eller avböjer förslaget.  
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Bilaga D - Storyboard 
 

Skulle applikationen tillhöra Svenska Mässan  

kan man, då man väljer mässa, köpa den 

mässa man tänkt gå på. Ska man gå på 

Kunskap & Framtidsmässan väljer man den.    
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Bilaga D - Storyboard 
 

I mässfunktionen finns en karta över  

mässhallen. Man kan skapa en rutt med där 

man lägger till montrar som man gärna vill 

besöka, se vad som händer under dagen, ta 

del av erbjudanden från mässan och utställare 

och söka på nyckelord för att hitta intressanta 

montrar.  

 

Här kan även utställare göra reklam för sin 

monter och besökare betygsätta besökta 

montrar. Betygsättning ger utställare en 

feedback på sin monter.   
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Bilaga E – SWOT Applikation 
 

  

SWOT-Analys 

Styrkor: 
Ekonomisk 
Stora utvecklingsmöjligheter 
Lätt att få tillgänglig 
Stor marknad 
Befintlig teknik 
 

Möjligheter: 
Samma teknik i hela världen 
Sprider sig till bred kundgrupp 
Små ändringar ger ny produkt 

 
 

Svagheter: 
Begränsad till smartphones 
Kräver ständig uppdatering 
Höga tekniska krav 
 

 
 

Hot: 
Konkurrenter 
Ny teknik 
Lagar 
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Bilaga E – SWOT Applikation 
 

Styrkor: 
Vi ser flera olika styrkor i produkten. Den är ett ekonomiskt alternativ för alla. För mässor är det 
en relativt stor investering men dem ger inte bara mässan ett mervärde utan har också möjlighet 
att få tillbaka sina pengar och även göra en vinst genom att låta utställare betala en slant för att 
synas i applikationen. För användare av applikationen är det ett betydligt billigare alternativ 
jämfört med att beställa traditionella pappersvisitkort.  
 
Produkten i sig har stora utvecklingsmöjligheter och man kan med några få förändringar 
användas till andra marknader som till exempel festivaler. Då det bara är mjukvara som behöver 
utvecklas undviker man materialkostnader och kan lägga de pengarna på utveckling och 
kundservice. 
 
Produkten är lätt att få tillgänglig på marknaden då man inte behöver gå via återförsäljare utan 
bara behöver göra den tillgänglig för nerladdning. Det innebär också att alla i Sverige har tillgång 
till den redan från början.  
 
Marknaden är idag väldigt stor och spås växa kraftigt under flera år framöver. 
 
Produkten är uppbygg av befintlig teknik som man vet fungerar som till exempel blåtand och 
synkronisering. Det är teknik som redan idag finns i nyare mobiltelefoner och gör produkten 
tillgänglig för en bred marknad.  
 

Svagheter: 
Marknaden för så kallade smartphones växer kraftigt men det är trots det många som fortfarande 
inte har en smartphone. En äldre mobiltelefon har svårt att hantera applikationer vilket gör att vi 
idag tappar flera potentiella kunder.  
 
En applikation som denna kräver ständig uppdatering för att tillfredställa våra kunder. Då 
utbudet ökar ställs högre krav från kunderna och följer man inte med i utvecklingen är det lätt att 
bli omsprungen. 
 
Det ställs också relativt höga tekniska krav på produkten vilket gör att en mer omfattande 
utveckling av produkten kan bli kostsam.  
 

Möjligheter: 
Då samma teknik för produkten används i stora delar av världen finns stora möjligheter att nå en 
marknad utomlands, både mot mässor men också för grundapplikationen. Skulle Meetia lyckas i 
Sverige så ses det som ett naturligt steg. 
 
Eftersom att produkten är så pass lättillgänglig har den också möjlighet att spridas till en 
bred målgrupp, något som även mässor hjälper till med. 
 
Nyckeln i applikationen är att den kan säljas till i stort sätt alla mässor i Sverige med endast  
små ändringar i mjukvaran. Första kunden kommer kräva mycket utveckling och ge en låg vinst 
men redan till nästa kund har man en basapplikation för mässor som kräver lite utveckling och 
genererar stor vinst. 
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Hot: 
Det är svårt att skydda en applikation så det gäller att vara först och bäst. Det är inte omöjligt att 

konkurrenter tar fram en applikation för samma ändamål vilket gör det viktigt att hela tiden 

utveckla produkten för att ligga steget före. 

Vi lever idag i ett samhälle där tekniken utvecklas varje dag. Det är viktigt att vara vaken på nya 

tekniker som kan användas till samma funktioner annars kan man sitta med en produkt som 

snabbt plockas bort från marknaden. Att sitta med den bästa räknesticka är inte värt mycket när 

konkurrenterna gör miniräknare. 
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Bilaga F – Brainstorming – Funktioner 

Sammankallare: 

Henrik Abrahamsson och Anders Nilsson 

Deltagare: 

 Henrik Abrahamsson 

 Anders Nilsson 

 Erik Ehn 

 Peter Kristensen 

Kompetens: 

Projektgruppen anser att de tillsammans har den kompetens inom produktutveckling som krävs 
för att uppnå lyckat brainstormingsresultat inom berört område. Vår uppgift som projektägare är 
att med vår kunskap, erfarenhet och framförallt vår kreativitet kunna ta fram ett underlag för en 
fortsatt utveckling av produkten. Till vår hjälp har vi haft Erik Ehn och Peter Kristensen som 
även de går sista året på Utvecklingsingenjörsprogrammet och som båda innehar goda kunskaper 
inom området.   

Metod: 

Metoden som valdes för att generera produktfunktioner var brainstorming med notisar.   

Tillvägagångssätt: 

Sammankallarna förklarade problemformulering och bakgrunden till projektet samt avseendet 

med brainstormingen, tidsåtgång och genomförande. Brainstormingen delades in i två ronder så 

att deltagarna kunde samla ny kreativitet. Idéerna flödade och efter 10 minuter utvärderades 

förslagen innan nästa rond började.  

Förslag: 

 Skapa visitkort direkt i mobilen 

 Ta bild till visitkortet med mobilkameran 

 Modifiera visitkort 

 Mötesbokning med flera personer samtidigt  

 Byta visitkort med flera personer samtidigt 

 Kartfunktion som visar vart visitkortsutbyte ägt rum 

 Kunna synka med Outlook 

 Erbjuda lagring av visitkort online 

 

Resultat: 

Brainstormingen lede till ett flertal olika förslag på produktfunktioner som projektgruppen bör 
undersöka närmare. Resultatet analyserades och projektgruppen valde de förslag som ansågs mest 
lämpade för projektet. De huvudfunktioner projektgruppen kommer använda är byte av visitkort, 
bokning av möten samt lagring av visitkort.  
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Bilaga G – Krav 
 

Nedan listas de krav som satts upp för produkten.   

Krav 

 Användarvänlig 
Produkten skall vara enkel att använda och förstå. Man ska bara behöva ladda hem och köra igång 
     

 Säker överföring av information 
Viktigt att informationen man vill dela med sig av hamnar hos rätt mottagare  
 

 All lagring av information måste vara säker utan risk att den kan försvinna 
Då man efter en dag kan ha samlat på sig mycket värdefull information får den ej försvinna
  .  

 Lätt att få tillgång till 
Produkten bör vara lätt att få tillgång till så att alla skall kunna inleda användning utan professionell 
hjälp 
 

 Tilltalande gränssnitt 
Både applikation och hemsida ska ha samma gränssnitt och man ska lätt känna igen sig 

 

 Låg energiförbrukning 
Applikationen bör inte dra allt för mycket av mobiltelefonens batteri då en mässbesökare inte vill behöva 
ladda sin mobil under en mässa men samtidigt ha batteri som ska räcka en hel dag 

 

Önskemål 

 Utvecklingsmöjligheter 
Produkten skall vara kunna utvecklas och uppgraderas utan att kund skall behöva ladda hem ny 
applikation 
     

 Boka möte med flera personer samtidigt 
Tanken är att användaren ska kunna använda applikationen för att boka ett möte med flera personer 
samtidigt. 
  

 Positionering 
Applikationen ska kunna visa användaren på en karta vart denne har bytt visitkort med andra. 
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Bilaga H – Logotyp och namnval 
 

Namnval 

När vi skulle hitta ett passande namn för projektet var det viktigt att hitta ett namn som inte 

tydligt sa vad vi gjorde men som ändå skulle ha en betydelse som hade med projektet att göra. 

Genom att testa ord som förknippas med möten och kontakt på olika språk hittade vi efter 

mycket sökande namnet Meetia. Meetia växte fram ur engelskan ord för möta, meet, som innebär 

att träffa nya människor och kontakter, vilket passade utmärkt. Efter att ha lekt lite med ordet 

meet upptäckte vi att Meetia betyder uppfylla på portugisiska. Då bestämdes att produkten, 

konceptet och projektets namn skulle bli Meetia. 

Logotyp 

Då vår primära målgrupp var mässbesökare och affärsmän kände vi att vi ville ha en logga som 

var rak, enkel och seriös, men också gav en hint om produkten. Flera förslag togs fram och valet 

föll på den logga vi kände passade bäst in på produkten och målgruppen.  
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Bilaga I - Projektorganisation 

  

Projektägare

Anders Nilsson

Henrik Abrahamsson

Finansiärer

Almi

Projektet

Meetia 

Framtiden för utbyte

av information

Samarbetspartners

Merea

Svenska Mässan

Know IT

Cutting Trainer

Handledare

Hans-Erik Eldemark
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Bilaga J - Affärsplan 
En affärsplan ger en tydlig bild av ett projekt med vikt på marknad och försäljning.  Nedan 
beskriver vi Meetias affärsplan utifrån intressanta frågor om hur vi ska gå till väga. 

Affärsidé 

Meetia kommer erbjuda mobilapplikationer som gör det möjligt att enkelt byta visitkort, skapa 
visitkort och boka möten. Detta är grundapplikationen som kommer finnas tillgänglig på 
applikationsmarknader och kommer kunna hämtas och användas av alla med smartphone. Vidare 
kommer applikationen utvecklas för mässor där behovet av produkten är tydlig. För första 
mässan kommer utvecklingskostnaden för applikationen vara höga och vinsten låg. För nästa 
mässa kan vi använda i stort sätt samma applikation och på så sätt få ner utvecklingskostnaderna 
markant vilket kommer ge en god vinst.    

Marknad för er produkt – var finns den? 

Första prioritet ligger på att hitta kunder och få ut produkten i Sverige, där den kommer bli 

rikstäckande vid lansering. Det finns inget hinder att gå vidare med produkten utomlands då 

samma teknik används i stort sätt överallt och mässor fungerar likadant i Norge och Tyskland 

som i Sverige.  

 

För att komma åt produkten behöver man en telefon som hanterar applikationer, vilket stor del 

av alla nya telefoner gör. Du kan då ladda hem applikationen var du än befinner dig, eller ta emot 

den när du kommer till en mässa som har den.  

Hemsidan finns tillgänglig i hela världen. 

Vad ska ni sälja och till vilka? 

Applikationen kommer från början att säljas direkt till mässor, som får möjlighet att hjälpa till att 

utforma den efter sina behov. Besökare kan sedan gratis ladda hem mässapplikationen men får 

köpa uppgradering för just den specifika mässa som skall besökas.  

Grundapplikationen för att byta visitkort och boka möten kommer finnas tillgänglig på 

mobilmarknaderna och köps av vem som helst.  

Varför ska kunderna köpa av just er? 

Kunderna ska köpa utav oss för att vår produkt är en helhetslösning till ett problem som ingen 

konkurrent lyckats lösa. Både applikationen och hemsidan har funktioner som är nytänkande och 

kommer locka kunder till oss. Mässor kommer köpa applikationen av oss då dem inte bara får ett 

mervärde till mässan utan också kan tjäna pengar genom att låta utställare och företag göra 

reklam i deras applikation. 
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Vilka produkter har ni nu, vilka har ni i framtiden? 

Idag finns prototyper till både applikationen och hemsidan, där vissa funktioner prioriterats, så 

som trådlös överföring och lagring av visitkort. För att applikationen skall tillverkas för 

marknaden återstår endast ett ja från första kund. Då har vi med hjälp av samarbetspartners 

finansiering och personal som gör applikationen. I framtiden har vi en mässapplikation som 

kräver lite utveckling för varje ny mässa som köper den.  

Vi har också en grundapplikation som ligger för nerladdning och en hemsida som kunder 

använder för att hantera kontakter digitalt. Det finns inget som hindrar att hemsidan används för 

hantering av digitala visitkort oavsett hur man har fått dem, vilket innebär att hemsidan mycket 

väl står sig som en egen produkt lika mycket som en del i konceptet Meetia. 

Vad gör era produkter speciella mot andra och deras produkter? 

Genom att erbjuda ett helt koncept som ingen annan har på marknaden. Vi riktar in oss på att 

skapa en affärskontakt från början till slut. Vi ger en uppföljning efter att man växlat visitkort 

som marknaden saknar idag, där vi förenklar mötesbokning och sedan erbjuder smart lagring av 

kontakter på en sida som på många sätt förenklar uppföljning av kontakter.  

För mässor finns idag ingen liknande produkt som är utformad för att hjälpa besökare och höja 

värdet på mässan. 

Vad kan ni erbjuda som är utöver det vanliga? 

Att snabbt skapa visitkort på plats, att boka möte med hjälp av synkronisering som jämför 

kalendrar och hittar en matchande tid och att via mobilen kunna lägga in kontakter på hemsidan i 

en smart tidslinje med smarta sökfunktioner.  

Hur ser marknaden ut idag? 

Marknaden för mobilapplikationer är idag enorm. Det är en snabbt stigande marknad som 

omsätter 42 miljarder SEK i världen om året varav 100 miljoner i Sverige, men trots det tror 

experterna att vi bara sett toppen på isberget.  

De största mässorna i Sverige lockar tillsammans ca 1.6 miljoner besökare varje år. Det är 1.6 

miljoner potentiella kunder bara i Sverige. Får man ut applikationen till mässbesökare kommer 

det medföra att de sprider vidare information om den och det kommer leda till att 

grundapplikationen kommer laddas hem av personer som inte räknas till huvudmålgruppen men 

det är svårt att förutspå hur många det handlar om.  

Hur ska kunderna nås? 

Kontakt kommer att tas med mässor för att sälja applikationen till dem. Genom att erbjuda 

mässor ett mervärde och en möjlighet att tjäna tillbaka investerade pengar tror vi att . Detta 

kommer leda till att mässorna i sin tur sprider applikationen vidare till besökare. Länkar och 

reklam till hemsida kommer finnas i applikationen vilket kommer locka dit kunderna.  

Marknadsföring och försäljning 

Marknadsföring kommer att fås via mässor som gör reklam för Meetia på sina mässor. 

Applikationen kommer först säljas till mässor, för att sedan sälja grundapplikationen på 

applikationsmarknader. Där kommer även uppdateringar för varje specifik mässa säljas. 
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Hur klarar sig era produkter/tjänster i jämförelse med konkurrenternas 
vad gäller pris, kvalitet, kundservice? 

 
Prismässigt är denna marknad väldigt känslig och det är viktigt att sätta rätt pris. Vi kommer ligga 

i samma prisklass som applikationer av samma kaliber. Vi kommer kunna garantera att vår 

produkt håller hög kvalitet då vi har ett samarbete med företaget Know IT som är erkänt duktiga 

på området. Vi kommer lägga mycket energi på att tillfredställa våra kunders krav vilket är en 

förutsättning för att lyckas. Vi kommer sikta på att ha en nära kontakt med mässor för att få hjälp 

att utveckla applikationen i rätt riktning.  

Prissättning 

För en applikation som motsvarar vår får ett företag betala ca 400 000 SEK och där kommer vi 

ligga då vi säljer applikationen till mässor. När besökare till mässor får tillgång till applikationen 

har dem möjlighet att köpa uppgraderingar till olika mässor som kommer kosta ca 15 SEK per 

uppgradering.  

För att köpa grundapplikationen på en applikationsmarknad kommer vi ta ca 7 SEK per kund. 

Dessa priser ligger helt i linje med liknande applikationer.   

Vilka är de viktigaste konkurrenterna? 

Våra största konkurrenter är egentligen mobiltelefontillverkare som kan utveckla liknande 

funktioner till sina mobiltelefoner och på så sätt ger användaren ett alternativ som finns 

tillgängligt redan när mobiltelefonen köps. Idag finns inga tillräckligt attraktiva alternativ från just 

tillverkarna. Då mobilapplikationsmarknaden är enorm med nya uppstickare dagligen är det fullt 

möjligt att andra applikationstillverkare kan göra en liknande produkt. Det finns även företag som 

gör lösningar för utbyte av digital information som inte är mobilbaserade utan som använder sig 

av en annan produkt som till exempel företaget Poken, men som inriktar sig mer mot en yngre 

målgrupp.   
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Bilaga K - Projektbeskrivning 
 
Projektets omfång  
Projektet är ett examensarbete på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad och 

omfattar totalt 22,5 högskolepoäng. Programmet har som vision att gå från idé till verklig produkt 

vilket projektgruppen kommer att eftersträva. Projektet utförs i egen regi och idén uppkom efter 

ett flertal brainstormingar vid projektets start. Projektägarna delar på projektledar posten och 
tillsammans med intressenter kommer gruppen att arbeta sig fram till en funktionell produkt.  

Grundidé  

Grundidén är att utveckla och ta fram ett koncept för utbyte av digital information med fokus på 

att skapa affärskontakter.   

 
Tidsbegränsning  

Projektperioden sträcker sig mellan 2009-09-18 till 2010-05-24. Under de första månaderna 

arbetade projektgruppen med att generera möjliga projektidéer, projektet Meetia startade inte 

förrän november 2009.  
 
Kontaktuppgifter  
 

Projektnamn:  

Meetia 

 

Projektmail:  

meetia@mail.com 

 

Projektägare:  

Henrik Abrahamsson  

Personnummer: 860531-3355 

Mobil: 0733-940719 

Anders Nilsson  

Personnummer: 860224-5097 

Mobil: 0737-775185 
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Bilaga L – Nätverk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektgrupp: 

Henrik Abrahamsson 

Anders Nilsson 

David Smeringe 
Webbutvecklare 
Merea 

Johan Norinder 
Företagsutvecklare 
ALMI Företagspartner 

Torbjörn 
Projektledare 
Know it 

Hans-Erik Eldemark 
Universitetsadjunkt 
Högskolan i Halmstad 

Fan & Mengting 
Programmerare 
Högskolan i Halmstad 

Malin Ericsson 
Project manager 
The Tall Ships Race 

Wagner de Morais 
Doktorand 
Högskolan i Halmstad 

Johan Lindström 
IT-Strateg 
Svenska Mässan 

Leif Nordin 
Universitetsadjukt 
Högskolan i Halmstad 
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Bilaga M – Riskanalys 
 

Analys av riskerna visas nedan där prioriteringen gjorts genom att ta 
Sannolikheten*Konsekvensen = Riskvärde.  

Graderingen är 1-5 där 1 har låg eller liten inverkan medan 5 har hög eller stor inverkan. De 
risker som får riskvärden över 10 räknas som mest allvarligast, dessa har projektgruppen 
bearbetat och tagit fram åtgärder för, se följande sida. Tabellen behandlar problem som kan 
uppstå under projektperioden, processproblem, och produktproblem som påverkar slutresultatet.  

 

Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

  

  

  

Kvaliteten uppfyller inte satta mål 4 5 20 

  

  

  

Underleverantören levererar inte i tid 4 5 20 

  

  

  

Produkten uppfyller inte satta krav 3 4 12 

  

  

  

Ingen finansiering erhålls 3 5 15 

  

  

  

Produkten är inte tillräkligt pålitlig 4 5 20 

  

  

  

Dålig stämning mellan projektmedlemmarna 2 3 6 

  

  

  

Projektmedlemmarna drabbas av sjukdom 2 4 8 

  

  

  

Dålig motivation i projektgruppen 3 3 9 

  

  

  

Viktiga beslut tas försent 3 3 9 

  

  

  

Optimistisk tidsplan 2 4 8 

  

  

  

Underleverantörens kvalitet är lägre än 
väntat 2 4 8 
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Bilaga N – Åtgärder Riskanalys 
 

Åtgärder har gjorts på der risker med värden över 10, det är dessa som anses är av störst risk 

och kommer därför att prioriteras.  

 

Risk Åtgärder Ansvarig 

   Kvaliteten uppfyller inte  Övervaka kritiska faktorer  Projektägarna  

satta mål och moment 
 

 
Samla nödvändig information och var 

 

 
noggrann med att inte missa något 

 

 
Ta in experthjälp vid behov 

 

   Underleverantören levererar  Nära samarbete Projektägarna 

inte i tid Skriftligt kontrakt 
 

 
Kontinuerlig kontakt 

 

   Produkten uppfyller inte  Använda väl valda metoder Projektägarna 

satta krav Ta hänsyn till köpare/användare 
 

 
Jämför med liknande produkter 

 

 
Undersök normer och standarder 

 

   Ingen finansiering erhålls Marknadsföra projektet på rätt sätt Projektägarna 

 
Söka stipendier och riskkapital 

 

   Produkten är inte tillräklig  Väl genomförd produktutveckling Projektägarna 

pålitlig Använda standardiserade produkter 
 

 
Regelbundna tester 
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Bilaga O – Utvärderingsmatris 
  

        Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 
  Egenskaper Vikt Värde Summa Värde Summa Värde Summa 

1 Maximera Användarvänlighet 4 3 12 4 16 8 32 

2 Minimera Strömförbrukning 1 6 6 6 6 3 3 

3 Maximera Säkerhet 6 4 24 4 24 7 42 

4 Maximera Tillgänglighet 5 3 15 6 30 9 45 

5 Erbjuda Tilltalande design 3 6 18 6 18 4 12 

6 Minimera Pris 1 3 3 3 3 7 7 

7 Erbjuda Trådlöst 7 4 28 5 35 8 56 

8 Minimera Tidsåtgång 1 7 7 5 5 5 5 

          113   137   202 

          

          

    

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

    
Armband USB Applikation 

  Egenskaper 1 2 3 4 5 6 7 8 Plus Minus Summa 

1 Maximera Användarvänlighet   + - - + + - + 4 0 4 

2 Minimera Strömförbrukning     - - - + - - 1 0 1 

3 Maximera Säkerhet       + + + - + 4 2 6 

4 Maximera Tillgänglighet         + + - + 3 2 5 

5 Erbjuda Tilltalande design           + - + 2 1 3 

6 Minimera Pris             - + 1 0 1 

7 Erbjuda Trådlöst               + 1 6 7 

8 Minimera Tidsåtgång                 0 1 1 
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Bilaga P – Hemsida 
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Bilaga Q – Statistik mässor 
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1. Introduction 

Foreword 

Business information among the Scandinavian nations increase with 

each year. As a result, the need for economic information from each 

of these countries is also increasing. Trade fairs play an important role 

for trade. Company and organisation interests and needs regarding 

reliable and comparable information about trade fairs, therefor, are also 

on the rise.  The purpose of this pdf publication is to serve this 

need. 

This  publication contains verified and comparable statistics. Additional 

information about individual arrangements can be obtained from the 

respective trade fair organisers. For past SFC statistics for each trade 

fair, please visit the fairlists at www.fairlink.se. 

Why exhibit at verified trade fairs? 

To get the most out of a trade fair, one must select the proper trade 

fair for his/her exhibitions. A quantitative control of the number of 

visitors and exhibitors makes up the foundation of all the trade fair 

information.  Given the statistics calculated from visitor studies made 

by the trade fair sponsors, an exhibitor can calculate which proportion 

of the visitors at a given trade fair belongs to his/her target group.  

Exhibiting at a verified trade fair gives added security and a correct 

and comparable foundation from which to base decisions. 

SFC background and purpose 

The Scandinavian Fair Control (SFC) was organised in 1992 by 

members of Fairlink (former Scandinavian Trade Fair Council). The 

purpose of SFC is to develop both a nationally and internationally 

correct statistical foundation, derived from verified and comparable 
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numbers reflecting visitor, surface and exhibitor counts, as well as an 

individual procurement f the same, on which trade fair sponsors, 

exhibitors, visitors and the general public can base their desisions.  

The basis of this labour is a group of regulations issued by SFC: 

"Provisions Regulating Trade Fair Control". This group of regulations is 

intended to spell out the guidelines for accounting, audits and the 

publication of statistics pertinent to trade fairs. 

SFC organisation 

The Scandinavian Fair Control (SFC) is an auxiliary organisation of 

Fairlink. Fairlink is an interest organisation for trade fair organisers in 

Scandinavia. The SFC's administration and the audits of SFC-booked 

arrangements is directed by KPMG in Sweden.  Accounting is kept by 

KPMG in each country.  

Publications 

The verified visitor, exhibitor and surface counts are published each 

year in the SFC Report. In this report the trade fairs are listed after 

location. The information in this report is given only in English.  

If you would like the paper version of SFC Report 2007, please 

contact Fairlink at info@fairlink.se. Price: 150 SEK. 

SFC Terminology 

Exhibition surface 

Exhibition surface is defined as the immediate showcase/exhibition 

surface used by and paid for by the exhibitor. When accounting for a 

showcase/exhibition surface, a distinction is made between indoor and 

outdoor surfaces. Exhibition surfaces provided free of charge to 

exhibitors are not included in the calculations.  

Number of exhibitors 
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Exhibitors may be classified as either "direct" or "indirect". A direct 

exhibitor is one who has obtained a contract for an exhibition 

showcase in its entirety, or who uses a specified, clearly delineated 

portion of an exhibtion showcase. An indirect exhibitor is one whose 

products or services are offered through a direct exhibitor. When 

accounting for number of exhibitors, one may not combine the number 

of direct exhibitors with the number of indirect exhibitors except when 

evident. 

Number of visitors 

> Visits: The number of visitors is the sum of paid entrances, 

invitation cards used, and other tickets which can have been obtained 

by conference visitors who have had access to the trade fair grounds. 

A visitor who visits a trade fair over a period of many days, is 

counted once a day.  

> Visitors: Visitors are unique visitors and are only counted once, even 

if they visit the trade fair during several days.  

> Exhibition passes, press passes, and trade fair personnel is not 

calculated in the statistics. 
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Fairgrounds associated with the Scandinavian Fair Control 2006 

 

Bella Center A/S Center Boulevard 

 DK-2300 COPENHAGEN S 

 tel +45 3252 88 11  

 www.bellacenter.dk 

 

Elmia AB  P O Box 6066 

 S-550 06  JÖNKÖPING 

 tel +46 36 15 20 00 

 www.elmia.se 

 

Malmö Exhibition &  
Convention Center S-202 80  MALMÖ 

 tel +46 40 690 85 00 

 www.malmomassan.se 

 

Nolia AB Signalvägen 3 

 S-903 22  UMEÅ 

 tel +46 90 16 34 00 

 www.nolia.se 

 

Stockholm International Fairs S-125 80  STOCKHOLM 

 tel +46 8 749 41 00 

 www.stofair.se 

 

The Swedish Exhibition &  
Congress Centre S-412 94  GOTHENBURG 

 tel +46 31 708 80 00 

 www.swefair.se 
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N f R t d Fl S ( 2) N f E hibit R t d C t i N f Vi itNo of Rented Floor Space (m2) No of Exhibitors Represented Countries No of VisitorsNo of 
days

Rented Floor Space (m2) No of Exhibitors Represented Countries No of Visitors
daysy

Location Year Indoors Outdoors Total Direct Indirect Direct• Indirect• Unique visitors VisitorsLocation,                                               Year Indoors Outdoors Total Direct Indirect Direct• Indirect• Unique visitors Visitors,
Name of the exhibitionName of the exhibition

Bella Center -Bella Center -                                       
Copenhagen/Denmark 2008   Copenhagen/Denmark                         

b ll dk
2008   

www.bella.dkwww.bella.dk
Bolig i Bella (2008) *27 2008 3 3 677 3 677 156 4 3 1 11 030Bolig i Bella (2008) *27 2008 3 3 677 3 677 156 4 3 1 11 030

C h I i l F hi F i ACopenhagen International Fashion Fair, Autumn  2008 4 43 561 43 561 1 096 24 23 209 32 291Copenhagen International Fashion Fair, Autumn  
(2008) *24 2008 4 43 561 43 561 1 096 24 23 209 32 291(2008) *24

Elmia -Elmia -                                            
Jö kö i /S d 2008Jönköping/Sweden                            2008Jönköping/Sweden                            
www elmia se

2008

www.elmia.sewww.elmia.se
Elmia Arbetsmiljö/Work-08 - Elmia WorkingElmia Arbetsmiljö/Work-08 - Elmia Working 
E i /W k 08 (2008) 2008 3 5 565 5 565 229 45 5 11 6 812 7 012Environment/Work-08 (2008) 2008 3 5 565 5 565 229 45 5 11 6 812 7 012v o e t/Wo 08 ( 008)
Bil t P f & C t M t ShBilsport Performance & Custom Motor Show 2008 5 18 984 2 950 21 934 290 771 12 0 68 838p
(2008) *13 2008 5 18 984 2 950 21 934 290 771 12 0 68 838(2008) 13

F t & Vid (2008) *39 2008 2 1 577 1 577 52 11 2 6 5 060 5 060Foto & Video (2008) *39 2008 2 1 577 1 577 52 11 2 6 5 060 5 060( )

Elmia Garden (2008) 2008 2 5 339 5 339 149 3 5 3 2 799 3 047Elmia Garden (2008) 2008 2 5 339 5 339 149 3 5 3 2 799 3 047

El i H & H bilElmia Husvagn & Husbil -                                     2008 5 29 635 773 30 408 137 45 7 7 41 648 41 648g
Scandinavian Caravan Show (2008) *9 2008 5 29 635 773 30 408 137 45 7 7 41 648 41 648Scandinavian Caravan Show (2008) 9

K td h GIT ä (2008) *33 2008 3 1 257 1 257 62 10 5 3 1 647 1 664Kartdagar och GIT-mässa (2008) *33 2008 3 1 257 1 257 62 10 5 3 1 647 1 664g ( )

Elmia Lantbruk Djur & Inomgård -  Elmia Elmia Lantbruk Djur & Inomgård -  Elmia 
Agricultural Exhibition Livestock & Technology 2008 4 15 573 15 573 332 140 6 15 21 280 21 306Agricultural Exhibition Livestock & Technology 2008 4 15 573 15 573 332 140 6 15 21 280 21 306
(2008)(2008)

Lastbil Truck Exhibition (2008) *17 2008 4 10 693 60 376 71 069 386 120 12 17 43 275 43 275Lastbil - Truck Exhibition (2008) *17 2008 4 10 693 60 376 71 069 386 120 12 17 43 275 43 275

El i M t i l & F kti (2008) *11 2008 2 1 459 1 459 89 52 5 6 1 541 1 556Elmia Material & Funktion (2008) *11 2008 2 1 459 1 459 89 52 5 6 1 541 1 556( )

PRomotion EXPO, vår (2008) *2 2008 3 5 044 5 044 176 73 9 2 480 3 055PRomotion EXPO, vår (2008) 2 2008 3 5 044 5 044 176 73 9 2 480 3 055

PRomotion EXPO höst (2008) *2 2008 3 4 471 4 471 164 141 5 2 328 3 197PRomotion EXPO, höst (2008) *2 2008 3 4 471 4 471 164 141 5 2 328 3 197

El i R li (2008) *53 2008 3 1 416 6 444 7 860 67 20 9 6 4 402 5 664Elmia Recycling (2008) *53 2008 3 1 416 6 444 7 860 67 20 9 6 4 402 5 664y g ( )

Elmia Traktor Power Weekend (2008) 2008 2 407 407 6 0 1 0 6 936 7 197Elmia Traktor Power Weekend (2008) 2008 2 407 407 6 0 1 0 6 936 7 197

El i U d l tö El i S b t tElmia Underleverantör - Elmia Subcontractor 2008 4 17 659 17 659 1 170 310 31 25 15 425 16 355(2008) 2008 4 17 659 17 659 1 170 310 31 25 15 425 16 355(2008)

W ld Bi (2008) *53 2008 3 2 787 4 552 7 339 166 43 16 10 4 402 5 664World Bioenergy (2008) *53 2008 3 2 787 4 552 7 339 166 43 16 10 4 402 5 664gy ( )
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N f R t d Fl S ( 2) N f E hibit R t d C t i N f Vi itNo of Rented Floor Space (m2) No of Exhibitors Represented Countries No of VisitorsNo of 
days

Rented Floor Space (m2) No of Exhibitors Represented Countries No of Visitors
daysy

Location Year Indoors Outdoors Total Direct Indirect Direct• Indirect• Unique visitors VisitorsLocation,                                               Year Indoors Outdoors Total Direct Indirect Direct• Indirect• Unique visitors Visitors,
Name of the exhibitionName of the exhibition
Malmö Exhibition & ConventionMalmö Exhibition & Convention 
C t M l ö/S d 2008Center  -                     Malmö/Sweden  2008  Center                       Malmö/Sweden  
www malmomassan se

2008  

www.malmomassan.sewww.malmomassan.se

Golfmässan (2008) 2008 3 2 418 2 418 132 5 9 1 6 012 6 012Golfmässan (2008) 2008 3 2 418 2 418 132 5 9 1 6 012 6 012

Hem & Villa -  Home and Villa (2008) *50 2008 4 9 355 9 355 305 70 5 40 976 40 976Hem & Villa   Home and Villa (2008) 50 2008 4 9 355 9 355 305 70 5 40 976 40 976

K k (2008) 2008 2 2 177 2 177 99 1 2 1 3 285 5 940Kommek (2008) 2008 2 2 177 2 177 99 1 2 1 3 285 5 940( )

Motormässan i Malmö (2008) 2008 4 8 599 58 8 657 115 5 1 1 34 650Motormässan i Malmö (2008) 2008 4 8 599 58 8 657 115 5 1 1 34 650

Skoldagarna (2008) 2008 3 3 063 3 063 190 3 3 2 5 860 6 187Skoldagarna (2008) 2008 3 3 063 3 063 190 3 3 2 5 860 6 187

Skå (2008) 2008 4 4 4 28 4 3 269 4 2 1 21 9 1Skånemässan (2008) 2008 4 4 545 28 4 573 269 4 2 1 21 951Skånemässan (2008) 2008 4 4 545 28 4 573 269 4 2 1 21 951

NoliaNolia -                                                 
Piteå/Sweden 2008Piteå/Sweden                                       2008

www nolia sewww.nolia.se
N liNolia -                                             Nolia                                              
Sundsvall/Sweden 2008Sundsvall/Sweden                                2008

www nolia sewww.nolia.se

Stora Vårmässan (2008) 2008 3 3 765 875 4 640 204 47 2 13 052 14 625Stora Vårmässan (2008) 2008 3 3 765 875 4 640 204 47 2 13 052 14 625

NoliaNolia -                                                   Nolia                                                    
Umeå/Sweden 2008Umeå/Sweden                                      2008

www nolia sewww.nolia.se

N li W k d (2008) 2008 3 1 507 1 507 96 10 3 1 4 602 4 602Nolia Weekend (2008) 2008 3 1 507 1 507 96 10 3 1 4 602 4 602Nolia Weekend (2008) 2008 3 1 507 1 507 96 10 3 1 4 602 4 602

Skogs Nolia (2008) 2008 3 0 52 231 52 231 188 51 1 1 13 983 13 983Skogs-Nolia (2008) 2008 3 0 52 231 52 231 188 51 1 1 13 983 13 983g ( )

Stora Nolia (2008) 2008 9 6 076 29 748 35 824 542 35 5 107 732 107 732Stora Nolia (2008) 2008 9 6 076 29 748 35 824 542 35 5 107 732 107 732

Norway Trade Fairs -Norway Trade Fairs -                         
O l /N 2008Oslo/Norway                                         2008Oslo/Norway                                         
www messe nowww.messe.no

Båter i sjøen (2008) *16 2008 4 164 55 22 15 846 15 846Båter i sjøen (2008) *16 2008 4 164 55 22 15 846 15 846

Sjøen for alle (2008) *19 2008 10 21 218 21 218 221 5 34 50 678Sjøen for alle (2008) 19 2008 10 21 218 21 218 221 5 34 50 678

< SFC Report 2008, www.fairlink.se >
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N f R t d Fl S ( 2) N f E hibit R t d C t i N f Vi itNo of Rented Floor Space (m2) No of Exhibitors Represented Countries No of VisitorsNo of 
days

Rented Floor Space (m2) No of Exhibitors Represented Countries No of Visitors
daysy

Location Year Indoors Outdoors Total Direct Indirect Direct• Indirect• Unique visitors VisitorsLocation,                                               Year Indoors Outdoors Total Direct Indirect Direct• Indirect• Unique visitors Visitors,
Name of the exhibitionName of the exhibition
Stockholm International Fairs -Stockholm International Fairs -             
St kh l /S d 2008Stockholm/Sweden                               2008Stockholm/Sweden                               
www stofair se

2008

www.stofair .sewww.stofair .se
Allt För Hälsan (2008) 2008 3 8 718 8 718 212 7 25 152Allt För Hälsan (2008) 2008 3 8 718 8 718 212 7 25 152

Allt Fö Sjö St kh l I t ti l B t ShAllt För Sjön - Stockholm International Boat Show 2008 10 34 092 34 092 491 187 9 19 108 421j
(2008) 2008 10 34 092 34 092 491 187 9 19 108 421(2008)
Det Goda Köket - Stockholm Food & Beverage 2008 3 3 387 3 387 158 28 6 10 27 141Det Goda Köket  Stockholm Food & Beverage 
Show (2008) 2008 3 3 387 3 387 158 28 6 10 27 141Show (2008)

Elektronik/EP - Electronics (2008) 2008 3 8 072 8 072 347 1 482 14 22 6 854 7 418Elektronik/EP - Electronics (2008) 2008 3 8 072 8 072 347 1 482 14 22 6 854 7 418

Formex Vår (2008) 2008 4 27 830 27 830 736 8 9 43 17 033 23 005Formex Vår (2008) 2008 4 27 830 27 830 736 8 9 43 17 033 23 005

F Hö t (2008) 2008 4 30 459 30 459 871 15 6 44 18 148 24 151Formex Höst (2008) 2008 4 30 459 30 459 871 15 6 44 18 148 24 151( )

GastroNord (2008) 2008 4 13 574 13 574 393 318 18 18 23 919 24 173GastroNord (2008) 2008 4 13 574 13 574 393 318 18 18 23 919 24 173

Hem & Villa/Hem (2008) 2008 4 15 536 15 536 483 9 9 51 539Hem & Villa/Hem (2008) 2008 4 15 536 15 536 483 9 9 51 539

Nordbygg - Nordic Building & Construction Fair 2008 4 32 462 295 32 757 770 259 15 24 50 018 54 300Nordbygg  Nordic Building & Construction Fair 
(2008) 2008 4 32 462 295 32 757 770 259 15 24 50 018 54 300(2008)

Nordic Bakery (2008) 2008 5 4 292 4 292 79 144 7 15 5 046 5 118Nordic Bakery (2008) 2008 5 4 292 4 292 79 144 7 15 5 046 5 118

Nordiska Trädgårdar (2008) 2008 4 10 830 10 830 364 14 9 2 59 345Nordiska Trädgårdar (2008) 2008 4 10 830 10 830 364 14 9 2 59 345

S di i B t Sh (2008) 2008 5 11 546 11 546 228 72 9 17 29 471Scandinavian Boat Show (2008) 2008 5 11 546 11 546 228 72 9 17 29 471( )

Skolforum - School Forum (2008) *46 2008 3 6 088 6 088 281 28 5 6 19 738 21 378Skolforum  School Forum (2008) 46 2008 3 6 088 6 088 281 28 5 6 19 738 21 378

Skydd - Protection & Security Expo (2008) 2008 4 10 660 1 330 11 990 336 150 10 13 15 709 17 479Skydd - Protection & Security Expo (2008) 2008 4 10 660 1 330 11 990 336 150 10 13 15 709 17 479

kh l ik kh l i iStockholms Antikmässa - Stockholm Antiques Fair 2008 4 6 739 6 739 242 6 5 27 712 27 712Stockholms Antikmässa  Stockholm Antiques Fair 
(2008) 2008 4 6 739 6 739 242 6 5 27 712 27 712(2008)
Stockholms Möbelmässa och Ljus - StockholmStockholms Möbelmässa och Ljus -  Stockholm 
F it F i d N th Li ht F i (2008) 2008 5 37 330 37 330 591/103 59/6 21/11 10/4 37 640 42 496Furniture Fair and Northern Light Fair (2008) 2008 5 37 330 37 330 591/103 59/6 21/11 10/4 37 640 42 496g ( )

FDI Annual World Dental Congress (2008) *22 2008 4 7 522 7 522 277 43 36 17 12 308FDI Annual World Dental Congress (2008) *22 2008 4 7 522 7 522 277 43 36 17 12 308

k i k h S di i h i lTekniska Mässan - The Scandinavian Technical 2008 4 10 753 10 753 436 475 11 24 21 392 22 548Tekniska Mässan  The Scandinavian Technical 
Fair (2008) 2008 4 10 753 10 753 436 475 11 24 21 392 22 548Fair (2008) 

Travel (2008) 2008 4 7 888 7 888 343 1 20 12 750 13 002Travel (2008) 2008 4 7 888 7 888 343 1 20 12 750 13 002

< SFC Report 2008, www.fairlink.se >
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N f R t d Fl S ( 2) N f E hibit R t d C t i N f Vi itNo of Rented Floor Space (m2) No of Exhibitors Represented Countries No of VisitorsNo of 
days

Rented Floor Space (m2) No of Exhibitors Represented Countries No of Visitors
daysy

Location Year Indoors Outdoors Total Direct Indirect Direct• Indirect• Unique visitors VisitorsLocation,                                               Year Indoors Outdoors Total Direct Indirect Direct• Indirect• Unique visitors Visitors,
Name of the exhibitionName of the exhibition

Vildmark & Svenska Flugfiske (2008) 2008 3 10 399 10 399 201 4 4 18 690 18 690Vildmark & Svenska Flugfiske (2008) 2008 3 10 399 10 399 201 4 4 18 690 18 690

Vinordic (2008) 2008 4 6 862 6 862 164 604 10 28 18 305 18 406Vinordic (2008) 2008 4 6 862 6 862 164 604 10 28 18 305 18 406

S di h E hibiti C tSwedish Exhibition Centre                   Swedish Exhibition Centre                   
Gothenburg/Sweden 2008Gothenburg/Sweden                         2008g
www swefair sewww.swefair.se
A t ä (2008) 2008 4 14 768 68 14 836 263 279 12 22 16 565 18 305Automässan (2008) 2008 4 14 768 68 14 836 263 279 12 22 16 565 18 305( )

Baby & Barn (2008) 2008 3 2 319 8 2 327 105 1 10 690 10 690Baby & Barn (2008) 2008 3 2 319 8 2 327 105 1 10 690 10 690

BAD (2008) *28 2008 3 1 680 1 680 73 5 5 5 407 5 407BAD (2008) *28 2008 3 1 680 1 680 73 5 5 5 407 5 407

B k & Bibli t k B k & Lib F i (2008) 2008 4 12 749 70 12 819 946 20 78 216 78 216Bok & Bibliotek - Book & Library Fair (2008) 2008 4 12 749 70 12 819 946 20 78 216 78 216y ( )

Båtmässan (2008) 2008 10 18 992 306 19 298 307 5 84 305 85 279Båtmässan (2008) 2008 10 18 992 306 19 298 307 5 84 305 85 279

Hem & Villa - Home and Villa (2008) *50 2008 4 8 045 8 045 313 67 7 26 860 26 860Hem & Villa - Home and Villa (2008) *50 2008 4 8 045 8 045 313 67 7 26 860 26 860

IDA (2008) *28 2008 3 1 439 1 439 46 6 4 5 407 5 407IDA (2008) *28 2008 3 1 439 1 439 46 6 4 5 407 5 407( )

Kunskap & Framtid - Student & Knowledge FairKunskap & Framtid - Student & Knowledge Fair 
(2008) 2008 3 1 912 1 912 143 6 11 904 11 904(2008) 2008 3 1 912 1 912 143 6 11 904 11 904( )

Logistik & Transport (2008) *4 2008 3 2 239 120 2 359 111 59 7 11 4 709 5 084Logistik & Transport (2008) *4 2008 3 2 239 120 2 359 111 59 7 11 4 709 5 084

Miljöt k ik (2008) 2008 3 2 605 95 2 700 123 19 7 4 2 572 2 838Miljöteknik (2008) 2008 3 2 605 95 2 700 123 19 7 4 2 572 2 838j ( )

MyDOG (2008) 2008 4 12 652 12 652 139 2 4 1 35 945 35 945MyDOG (2008) 2008 4 12 652 12 652 139 2 4 1 35 945 35 945

Park Expo (2008) *28 2008 3 1 284 1 284 58 3 3 5 407 5 407Park Expo (2008) *28 2008 3 1 284 1 284 58 3 3 5 407 5 407

P t fik P bli T t (2008) 2008 3 8 184 86 8 270 141 33 7 12 4 057 5 116Persontrafik - Public Transport (2008) 2008 3 8 184 86 8 270 141 33 7 12 4 057 5 116p ( )

ProcessTeknik (2008) 2008 3 4 220 4 220 175 420 6 22 4 053 4 359ProcessTeknik (2008) 2008 3 4 220 4 220 175 420 6 22 4 053 4 359

På två hjul (2008) 2008 4 14 140 14 140 206 9 9 2 63 679 63 679På två hjul (2008) 2008 4 14 140 14 140 206 9 9 2 63 679 63 679

Riksstämman (2008) 2008 3 4 579 4 579 255 7 8 308 13 319Riksstämman (2008) 2008 3 4 579 4 579 255 7 8 308 13 319( )

Trä & Teknik (2008) 2008 4 10 932 156 11 088 280 299 13 26 10 355 11 809Trä & Teknik (2008) 2008 4 10 932 156 11 088 280 299 13 26 10 355 11 809
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*= Footnote, see the last pages for further*= Footnote, see the last pages for further      

N f R t d Fl S ( 2) N f E hibit R t d C t i N f Vi itNo of Rented Floor Space (m2) No of Exhibitors Represented Countries No of VisitorsNo of 
days

Rented Floor Space (m2) No of Exhibitors Represented Countries No of Visitors
daysy

Location Year Indoors Outdoors Total Direct Indirect Direct• Indirect• Unique visitors VisitorsLocation,                                               Year Indoors Outdoors Total Direct Indirect Direct• Indirect• Unique visitors Visitors,
Name of the exhibitionName of the exhibition

TUR - Travel and Tourism (2008) 2008 4 15 756 120 15 876 1 195 705 96 10 42 114 44 932TUR  Travel and Tourism (2008) 2008 4 15 756 120 15 876 1 195 705 96 10 42 114 44 932

Underhåll (2008) 2008 4 7 825 158 7 983 280 459 7 28 9 255 10 195Underhåll (2008) 2008 4 7 825 158 7 983 280 459 7 28 9 255 10 195

Wellnessmässan (2008) 2008 3 2 154 2 154 121 4 6 845 6 845Wellnessmässan (2008) 2008 3 2 154 2 154 121 4 6 845 6 845

k ki ( )Verktygsmaskiner (2008) 2008 4 11 652 10 11 662 191 664 7 33 9 287 10 200Verktygsmaskiner (2008) 2008 4 11 652 10 11 662 191 664 7 33 9 287 10 200

Vitalis (2008) 2008 3 1 473 1 473 71 7 2 134 3 944Vitalis (2008) 2008 3 1 473 1 473 71 7 2 134 3 944

Övriga platser 2008Övriga platser                                       2008g p
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The name of the trade fair Year Geographical Date Start FrequencyThe name of the trade fair Year Geographical Date Start Frequencyg p
area

q y
area

BellaCenterBellaCenter -                    BellaCenter                     
Copenhagen/Denmark 2008Copenhagen/Denmark                                     2008Copenhagen/Denmark                                     

b ll dk
2008

www.bella.dkwww.bella.dk

B li i B ll (2008) 2008 N ti l 4 6 A il 2008 2008 A lBolig i Bella (2008) 2008 National 4-6 April 2008 2008 AnnualBolig i Bella (2008) 2008 National 4 6 April 2008 2008 Annual

Copenhagen International Fashion Fair Autumn (2008) 2008 International 7 10 February 2008 1968 AnnualCopenhagen International Fashion Fair, Autumn  (2008) 2008 International 7-10 February 2008 1968 Annualp g , ( ) y

ElmiaElmia -                                                              Elmia                                                               
Jönköping/Sweden 2008Jönköping/Sweden                                          2008Jönköping/Sweden                                          
www elmia sewww.elmia.sewww.elmia.se
El i A b iljö/W k 08 El i W kiElmia Arbetsmiljö/Work-08 - Elmia Working 2008 N ti l 20 22 M 2008 1974 Bi i lElmia Arbetsmiljö/Work 08  Elmia Working 
Environment/Work 08 (2008) 2008 National 20-22 May 2008 1974 BiennialEnvironment/Work-08 (2008) 008 Nat o a 0 ay 008 97 e a( )

Bilsport Performance & Custom Motor Show (2008) 2008 International 20 24 March 2008 1971 AnnualBilsport Performance & Custom Motor Show (2008) 2008 International 20-24 March 2008 1971 Annualp ( )

Foto & Video (2008) 2008 National 4-5 April 2008 1995 AnnualFoto & Video (2008) 2008 National 4-5 April 2008 1995 Annual

Elmia Garden (2008) 2008 International 1-2 October 2008 2000 AnnualElmia Garden (2008) 2008 International 1-2 October 2008 2000 Annual

Elmia Husvagn & Husbil - Scandinavian Caravan ShowElmia Husvagn & Husbil - Scandinavian Caravan Show 
(2008) 2008 National 10-14 September 2008 1981 Annual(2008) 2008 National 10-14 September 2008 1981 Annual(2008)

K td h GIT ä (2008) 2008 N ti l 16 18 A il 2008 1999 A lKartdagar och GIT-mässa (2008) 2008 National 16-18 April 2008 1999 AnnualKartdagar och GIT mässa (2008) 2008 National 16 18 April 2008 1999 Annual

El i L tb k Dj & I å d El i A i lt lElmia Lantbruk Djur & Inomgård -  Elmia Agricultural 2008 International 22 25 October 2008 1961 Every three yearsElmia Lantbruk Djur & Inomgård   Elmia Agricultural 
Exhibition Livestock & Technology (2008) 2008 International 22-25 October 2008 1961 Every three yearsExhibition Livestock & Technology (2008) y ygy ( )

Lastbil Truck Exhibition (2008) 2008 International 20 23 August 2008 1983 BiennialLastbil - Truck Exhibition (2008) 2008 International 20-23 August 2008 1983 Biennial( ) g

Elmia Material & Funktion (2008) 2008 International 9-10 April 2008 2006 AnnualElmia Material & Funktion (2008) 2008 International 9-10 April 2008 2006 Annual

PRomotion EXPO, vår (2008) 2008 International 16-18 January 2008 2002 AnnualPRomotion EXPO, vår (2008) 2008 International 16-18 January 2008 2002 Annual

PR i EXPO hö (2008) 2008 I i l 13 15 A 2008 2002 A lPRomotion EXPO, höst (2008) 2008 International 13-15 August 2008 2002 AnnualPRomotion EXPO, höst (2008) 2008 International 13 15 August 2008 2002 Annual

El i R li (2008) 2008 I t ti l 27 29 M 2008 1973 Bi i lElmia Recycling (2008) 2008 International 27-29 May 2008 1973 BiennialElmia Recycling (2008) 2008 International 27 29 May 2008 1973 Biennial
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The name of the trade fair Year Geographical Date Start FrequencyThe name of the trade fair Year Geographical Date Start Frequencyg p
area

q y
area

Elmia Traktor Power Weekend (2008) 2008 National 14 15 June 2008 2008 AnnualElmia Traktor Power Weekend (2008) 2008 National 14-15 June 2008 2008 Annual( )

Elmia Underleverantör - Elmia Subcontractor (2008) 2008 International 11-14 November 2008 1975 AnnualElmia Underleverantör - Elmia Subcontractor (2008) 2008 International 11-14 November 2008 1975 Annual

World Bioenergy (2008) 2008 International 27-29 May 2008 2004 BiennialWorld Bioenergy (2008) 2008 International 27-29 May 2008 2004 Biennial

Malmö Exhibition & Convention Center -Malmö Exhibition & Convention Center  -        
Malmö/Sweden 2008Malmö/Sweden                                    2008

www millerfreeman sewww.millerfreeman.se

Golfmässan (2008) 2008 National 8-10 February 2008 2002 BiennialGolfmässan (2008) 2008 National 8-10 February 2008 2002 Biennial

Hem & Villa - Home and Villa (2008) 2008 National 6-9 March 2008 1995 Annual Hem & Villa -  Home and Villa (2008) 2008 National 6-9 March 2008 1995 Annual

K k (2008) 2008 N i l 20 21 A 2008 1985 Bi i lKommek (2008) 2008 National 20-21 August 2008 1985 BiennialKommek (2008) 2008 National 20 21 August 2008 1985 Biennial

M t ä i M l ö (2008) 2008 N ti l 27 30 M h 2008 1968 E thMotormässan i Malmö (2008) 2008 National 27-30 March 2008 1968 Every three yearso o ss ö ( ) o 7 c 9 ve y ee ye s

Skoldagarna (2008) 2008 National 27 29 October 2008 2000 BiennialSkoldagarna (2008) 2008 National 27-29 October 2008 2000 Biennialg ( )

Skånemässan (2008) 2008 National 2-5 October 2008 1919 AnnualSkånemässan (2008) 2008 National 2-5 October 2008 1919 Annual

NoliaNolia                                                          
Piteå/Sweden 2008Piteå/Sweden                                                   2008

www nolia sewww.nolia.se

NoliaNolia                                                         
Sundsvall/Sweden 2008Sundsvall/Sweden                                        2008

www nolia sewww.nolia.se

Stora Vårmässan (2008) 2008 National 25 27 April 2008 2000 AnnualStora Vårmässan (2008) 2008 National 25-27 April 2008 2000 Annual( ) p

NoliaNolia                                                        
Umeå/Sweden 2008Umeå/Sweden                                                 2008Umeå/Sweden                                                 
www nolia sewww.nolia.sewww.nolia.se
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The name of the trade fair Year Geographical Date Start FrequencyThe name of the trade fair Year Geographical Date Start Frequencyg p
area

q y
area

Nolia Weekend (2008) 2008 National 24 26 October 2008 2003 AnnualNolia Weekend (2008) 2008 National 24-26 October 2008 2003 Annual( )

Skogs-Nolia (2008) 2008 National 12-14 June 2008 1984 BiennialSkogs-Nolia (2008) 2008 National 12-14 June 2008 1984 Biennial

Stora Nolia (2008) 2008 National 2-10 August 2008 1963 AnnualStora Nolia (2008) 2008 National 2-10 August 2008 1963 Annual

Norway Trade Fairs -Norway Trade Fairs -                                
Oslo/Norway 2008Oslo/Norway                                                   2008

www messe nowww.messe.no

Båter i sjøen (2008) 2008 International 4-7 September 2008 1985 AnnualBåter i sjøen (2008) 2008 International 4-7 September 2008 1985 Annual

Sjøen for alle (2008) 2008 International 29 February-9 March 2008 1956 AnnualSjøen for alle (2008) 2008 International 29 February-9 March 2008 1956 Annual

St kh l I t ti l F iStockholm International Fairs -Stockholm International Fairs -                        
S /SStockholm/Sweden 2008Stockholm/Sweden                                   2008

www stofair sewww.stofair.se

Allt För Hälsan (2008) 2008 National 7-9 November 2008 2001 AnnualAllt För Hälsan (2008) 2008 National 7-9 November 2008 2001 Annual

Allt för Sjön - Stockholm International Boat Show (2008) 2008 International 29 February-9 March 2008 1922 AnnualAllt för Sjön - Stockholm International Boat Show (2008) 2008 International 29 February-9 March 2008 1922 Annual

D t G d Kök t St kh l F d & B Sh (2008) 2008 N ti l 7 9 N b 2008 1999 A lDet Goda Köket - Stockholm Food & Beverage Show (2008) 2008 National 7-9 November 2008 1999 AnnualDet Goda Köket  Stockholm Food & Beverage Show (2008) 2008 National 7 9 November 2008 1999 Annual

Elektronik/EP Electronics (2008) 2008 National 28 30 January 2008 1947 Every three yearElektronik/EP - Electronics (2008) 2008 National 28-30 January 2008 1947 Every three year( ) y y y

Formex Vår (2008) 2008 National 17 20 January 2008 1960 AnnualFormex Vår (2008) 2008 National 17-20 January 2008 1960 Annual( ) y

Formex Höst (2008) 2008 National 29-31 August 2008 1960 AnnualFormex Höst (2008) 2008 National 29-31 August 2008 1960 Annual

GastroNord (2008) 2008 International 22-25 April 2008 1985 BiennialGastroNord (2008) 2008 International 22-25 April 2008 1985 Biennial

H & Vill /H (2008) 2008 N i l 9 12 O b 2008 1995/2001 A lHem & Villa/Hem (2008) 2008 National 9-12 October 2008 1995/2001 AnnualHem & Villa/Hem (2008) 2008 National 9 12 October 2008 1995/2001 Annual

N db N di B ildi & C t ti F i (2008) 2008 I t ti l 1 4 A il 2008 1980 Bi i lNordbygg - Nordic Building & Construction Fair (2008) 2008 International 1-4 April 2008 1980 BiennialNordbygg  Nordic Building & Construction Fair (2008) 2008 International 1 4 April 2008 1980 Biennial

SFC Report 2008, www.fairlink.se



The name of the trade fair Year Geographical Date Start FrequencyThe name of the trade fair Year Geographical Date Start Frequencyg p
area
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Nordic Bakery (2008) 2008 National 22 26 April 2008 1988 Every three yearsNordic Bakery (2008) 2008 National 22-26 April 2008 1988 Every three yearsy ( ) p y y

Nordiska Trädgårdar (2008) 2008 National 10-13 April 2008 2002 AnnualNordiska Trädgårdar (2008) 2008 National 10-13 April 2008 2002 Annual

Scandinavian Boat Show (2008) 2008 International 5-9 November 2008 1997 AnnualScandinavian Boat Show (2008) 2008 International 5-9 November 2008 1997 Annual

k lf h l ( ) i l b lSkolforum - School Forum (2008) 2008 National 27-29 October 2008 1995 AnnualSkolforum  School Forum (2008) 2008 National 27 29 October 2008 1995 Annual

Sk dd P t ti & S it E (2008) 2008 I t ti l 30 S t b 3 O t b 2008 1969 Bi i lSkydd - Protection & Security Expo (2008) 2008 International 30 September-3 October 2008 1969 BiennialSkydd  Protection & Security Expo (2008) 2008 International 30 September 3 October 2008 1969 Biennial

Stockholms Antikmässa Stockholm Antiques Fair (2008) 2008 National 13 16 March 2008 1978 AnnualStockholms Antikmässa - Stockholm Antiques Fair (2008) 2008 National 13-16 March 2008 1978 Annualq ( )

Stockholms Möbelmässa och Ljus Stockholm Furniture FairStockholms Möbelmässa och Ljus -  Stockholm Furniture Fair 2008 International 6 10 February 2008 1951/1995 Annualj
and Northern Light Fair (2008) 2008 International 6-10 February 2008 1951/1995 Annualand Northern Light Fair (2008)

FDI Annual World Dental Congress (2008) 2008 International 24-27 September 2008 1902 AnnualFDI Annual World Dental Congress (2008) 2008 International 24-27 September 2008 1902 Annual

Tekniska Mässan - The Scandinavian Technical Fair (2008) 2008 International 21-24 October 2008 1962 AnnualTekniska Mässan - The Scandinavian Technical Fair (2008) 2008 International 21-24 October 2008 1962 Annual

T l (2008) 2008 I i l 24 27 J 2008 2008 Bi i lTravel (2008) 2008 International 24-27 January 2008 2008 BiennialTravel (2008) 2008 International 24 27 January 2008 2008 Biennial

Vild k & S k Fl fi k (2008) 2008 N ti l 14 16 M h 2008 1986 A lVildmark & Svenska Flugfiske (2008) 2008 National 14-16 March 2008 1986 Annualg ( )

Vinordic (2008) 2008 International 23 26 April 2008 1994 BiennialVinordic (2008) 2008 International 23-26 April 2008 1994 Biennial( ) p

Swedish Exhibition CentreSwedish Exhibition Centre -            
Gothenburg/Sweden 2008Gothenburg/Sweden                         2008g
www swefair sewww.swefair.sewww.swefair.se

Automässan (2008) 2008 International 16 19 January 2008 1971 Every three yearsAutomässan (2008) 2008 International 16-19 January 2008 1971 Every three years( ) y y y

Baby & Barn (2008) 2008 National 11 13 April 2008 2006 AnnualBaby & Barn (2008) 2008 National 11-13 April 2008 2006 Annual

BAD (2008) 2008 National 11-13 November 2008 1985 BiennialBAD (2008) 2008 National 11-13 November 2008 1985 Biennial

Bok & Bibliotek - Book & Library Fair (2008) 2008 National 25-28 September 2008 1985 AnnualBok & Bibliotek - Book & Library Fair (2008) 2008 National 25-28 September 2008 1985 Annual
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Båtmässan (2008) 2008 National 1 10 February 2008 1960 AnnualBåtmässan (2008) 2008 National 1-10 February 2008 1960 Annual( ) y

Hem & Villa - Home and Villa (2008) 2008 National 30 October-2 November 2008 1999 AnnualHem & Villa -  Home and Villa (2008) 2008 National 30 October-2 November 2008 1999 Annual

IDA (2008) 2008 National 11-13 November 2008 2000 BiennialIDA (2008) 2008 National 11-13 November 2008 2000 Biennial

k id d l d i ( ) i l b lKunskap & Framtid - Student & Knowledge Fair (2008) 2008 National 13-15 November 2008 2000 AnnualKunskap & Framtid  Student & Knowledge Fair (2008) 2008 National 13 15 November 2008 2000 Annual

L i tik & T t (2008) 2008 N ti l 20 22 M 2008 1996 A lLogistik & Transport (2008) 2008 National 20-22 May 2008 1996 AnnualLogistik & Transport (2008) 2008 National 20 22 May 2008 1996 Annual

Miljöteknik (2008) 2008 National 7 9 October 2008 1989 BiennialMiljöteknik (2008) 2008 National 7-9 October 2008 1989 Biennialj ( )

MyDOG (2008) 2008 National 3 6 January 2008 2006 AnnualMyDOG (2008) 2008 National 3-6 January 2008 2006 Annual

Park Expo (2008) 2008 National 11-13 November 2008 2000 BiennialPark Expo (2008) 2008 National 11-13 November 2008 2000 Biennial

Persontrafik - Public Transport (2008) 2008 National 15-17 October 2008 1994 BiennialPersontrafik - Public Transport (2008) 2008 National 15-17 October 2008 1994 Biennial

P T k ik (2008) 2008 N i l 7 9 O b 2008 2001 Bi i lProcessTeknik (2008) 2008 National 7-9 October 2008 2001 BiennialProcessTeknik (2008) 2008 National 7 9 October 2008 2001 Biennial

På t å hj l (2008) 2008 N ti l 24 27 J 2008 1998 Bi i lPå två hjul (2008) 2008 National 24-27 January 2008 1998 Biennialj ( ) y

Riksstämman (2008) 2008 National 26 28 November 2008 1998 BiennialRiksstämman (2008) 2008 National 26-28 November 2008 1998 Biennial( )

Trä & Teknik (2008) 2008 International 27-30 August 2008 1982 BiennialTrä & Teknik (2008) 2008 International 27-30 August 2008 1982 Biennial

TUR - Travel and Tourism (2008) 2008 International 13-16 March 2008 1984 AnnualTUR - Travel and Tourism (2008) 2008 International 13-16 March 2008 1984 Annual

d håll ( ) i l il i i lUnderhåll (2008) 2008 National 1-4 April 2008 1984 BiennialUnderhåll (2008) 2008 National 1 4 April 2008 1984 Biennial

W ll ä (2008) 2008 N ti l 28 F b 1 M h 2008 2008 A lWellnessmässan (2008) 2008 National 28 February-1 March 2008 2008 AnnualWellnessmässan (2008) 2008 National 28 February 1 March 2008 2008 Annual

Verktygsmaskiner (2008) 2008 National 6 9 May 2008 1984 OtherVerktygsmaskiner (2008) 2008 National 6-9 May 2008 1984 Other yg ( ) y
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Vitalis (2008) 2008 National 26 28 May 2008 2003 AnnualVitalis (2008) 2008 National 26-28 May 2008 2003 Annual( ) y

Övriga platser 2008Övriga platser                                     2008g p
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Footnotes
  2) PRomotion EXPO spring and autumn (2008) - Organizer Elmia AB and PRomotion Expo Nordic KB.

  4) Logistik & Transport (2008) - Parallellt arrangerades mässan Ro-Ro. Besökarna hade tillträde till båda mässorna.

  9) Elmia Husvagn Husbil (2008) - Organizer Elmia AB, Husvagnsbranschens Riksförbund, Caravan Club of Sweden. I "Betalda 
entréer" ingår 7 431 campinggäster. Onsdagen 10 september var en fackdag för press- och branschfolk. I hall E användes 390 m2 för 
barnaktiviteter
  11) Elmia Material & Funktion (2008) - I samband med mässan genomfördes öppna seminarier med kända föreläsare som t ex 
Monica Förster och Hanna Werning.

  13) Bilsport Performance & Custom Motor Show (2008) - Organizer Förlags AB Albinsson & Sjöberg.

  16) Båter i sjøen (2008) - Organizer Norboat AS. Båter i sjøen är en flytande båtmässa med 546 båtar.

  17) Lastbil (2008) - I samband med mässan arrangerade Sveriges Åkeriföretag konferenser och möten. Under mässan arrangerades 
tävlingarna Nordic Trophy, SM i Manöverkörning och Krankörning samt skoltävlingar för gymnasieelever i årskurs 3 gren Transport 
och gren Maskin- och Lastbilsteknik. Tävlingarna utnyttjade 3 375 m2 inomhus och 15 000 m2 utomhus. Parallellt med Lastbil 2008 
pågick Räddningsmässan - Blåljus i Samverkan. Besökarna hade tillträde till båda mässorna.

  19) Sjøen for alle (2008) - Organizer Norboat AS.

  22) FDI Annual World Dental Congress (2008) - Organizer Stockholmsmässan i samarbete med FDI och Sveriges Tandläkarförbund. 
FDI har arrangerats 96 ggr inkl 2008, varav 6 ggr i Stockholm.

  24) Copenhagen International Fashion Fair (2008) - Organizer Bella Center A/S and Dansk Textil & Beklædning.

  27) Bolig i Bella (2008) - Organizer Sydexpo AB, Malmö.

  28) BAD/IDA/ParkExpo (2008) - The visitors had access to all three fairs.

  33) Kartdagar och GIT-mässa (2008) - Organizer Elmia AB, Kartografiska Sällskapet och MBK Leverantörerna.

  39) Foto & Video (2008) - Organizer Elmia AB and Scandinavian Photo AB.

  46) Skolforum (2008) - Organizer Stockholmsmässan AB, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och 
Föreningen Svenska Läromedel.

  50) Home & Villa (2008) - Organizer Stockholm International Fairs, Vi i Villa AB and Numera Mässor.

  53) Elmia Recycling/World Bioenergy (2008) - The visitors had access to both fairs. An international conference was held in 
conjunction with the exhibition. This was organized by the Swedish Bioenergy Association, SVEBIO, and attended by 1 180 delegates 
from 58 different countries. In addition pre- and post conference tours were organized on 26 respective 30 May along with daily field-
trips during the afternoon of the conference. A total of 100 sites were visited during these tours and field-trips. On 28 May a special 
Matchmaking meeting was held as part of World Bioenergy. Organized by Elmia, Enterprise Europe Network Jönköping and 
Enterprise Europe Network Central Sweden it attracted 104 companies from 23 countries and 668 business meeting were held. A total 
of 101 accredited journalists from 15 countries attended World Bioenergy 2008.
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