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Den nordiske branche for overfladebehandling mødes i København i 2017!
Scandinavian Coating – Nordens førende messe for overfladebehandling, som i 2015 fandt sted i Svenska
Mässan i Göteborg – vender nu tilbage til Danmark, hvor messen blev afholdt for første gang i 2011. Den 15.16. marts 2017 mødes hele branchen i Øksnehallen i København for at lave forretninger og skabe værdifulde
kontakter. Scandinavian Coating har styrket sin position som Nordeuropas førende messe inden for
overfladebehandling, men nu vokser den også uden for Nordens grænser. I 2015 kunne messen bryste sig af
besøgende fra 15 lande.
Allerede nu, fem måneder før messen slår dørene op, er mere end 75 % af halplanen booket af leverandører,
som er klar til at modtage kunder på et par intensive messedage. Arrangørerne har også mærket en øget
interesse fra virksomheder rundt om i Europa, som vil vide mere om messen, eller som ønsker at deltage som
udstillere.
-

Ved lanceringen af 2017-messen oplevede vi en stor interesse, ikke kun fra svenske og danske
virksomheder, men også fra international side, og tendensen fortsætter. Hvis man vil lave forretninger
med den skandinaviske overfladebehandlingsbranche, skal man dukke op på Scandinavian Coating,
siger Claus Haarding, formand og messeansvarlig i Maleudstyrs- og Anlægsleverandørernes
brancheforening, MAB – En anden god grund er, at messen næste år afholdes i Danmark, og det lokker
flere udstillere til fra det øvrige Europa.

Konferenceprogram i topkvalitet!
Ud over selve udstillingen satser Scandinavian Coating også på at tilbyde sine besøgende et virkelig godt
konferenceprogram med en blanding af præsentation af nyheder fra virksomheder og resultater fra
forskningsfronten. Konferencens hovedtemaer i 2017 er funktionel overfladebehandling, automation, korrosion
og introduktion til overfladebehandling; områder som lokker både overfladebehandlere, konstruktører,
teknikere, indkøbere og beslutningstagere til.
Måske verdens bedste Get Together!
I samarbejde med messen arrangeres også den meget populære branchefest, Get Together, hvor udstillere og
besøgende får mulighed for at mødes under hyggelige former uden for messehallen. Da København er vært for
messen i 2017, faldt det naturlige valg på det traditionsrige Carlsberg-bryggeri.
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Scandinavian Coating arrangeres af MAB – Maleudstyrs- og Anlægsleverandørernes brancheforening, SPF –
Svensk Pulverlackteknisk Förening og NPLF – Norsk Pulverlakkteknisk Forening sammen med messearrangøren
BraMässor Sverige AB.
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