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Välkommen till nya S.E.E.
– Scandinavian Electronics Event 2020

Den 4-5 november 2020 är det premiär för nya och
uppdaterade Scandinavian Electronics Event.
Nu laddar vi upp med massor av nyheter och nya grepp för att ta S.E.E. in
i 2020-talet. Det gör vi bl.a. med en lång rad högintressanta och framåt
blickande föreläsningar, internationella branschexperter och spännande
kringarrangemang. Stora satsningar görs även för att nå ut till våra nordiska
grannländer och övriga Östersjöregionen. S.E.E. får en attraktiv och
stimulerande inramning där mötet mellan leverantör och kund står i fokus.
Branschens mest kreativa m
 ötesplats möter morgondagen.
Nu drar vi igång jobbet, för att tillsammans med elektronikbranschens ledande
leverantörer, göra Scandinavian Electronics Events till Nordens viktigaste bransch
mässa! En arena för morgondagens innovationer, kreativa framtidslösningar och
nya grepp inom alla teknikområden.

S.E.E. 2020 är platsen för visionerna och framtidsprodukterna.
Boka din plats idag!

S.E.E. ska nu bli det ”must attend” evenemang branschen efterfrågar!

Arrangörer: BraMässor i samarbete med
Branschorganisationen Svensk Elektronik
och dess medlemmar.

www.see-event.se

En heltäckande utställning
Liksom tidigare utgör utställningsdelen den självklart
den viktigaste delen av Scandinavian Electronics Event.
Mässan ska vara en heltäckande utställning med de
ledande leverantörerna i branschen.
På Scandinavian Electronics Event ska vi presentera hela värdekedjan och visa de
senaste lösningarna. Förutom komponeter, test- och mätutrustning, produktionsutrustning,
konstruktions- och utvecklingsverktyg och mycket mer, så ska en extra satsning göras för
att sätta mer fokus på bland annat mjukvaruutveckling och mjukvarulösningar.

The Conference
Nu inleder vi satsningen att komplettera utställningen med
att skapa en ny internationell konferens med internationella
talare och heta key-note speakers. Elektronik är hetare än
någonsin. Hela den digitala revolutionen grundar sig i hårdoch mjukvara. Med ämnen som AI, 5G, autonoma självkörande
fordon, Machine Learning, Cyber Security, Robotar som framtidens arbetskraft plus mycket mer kommer konferensen att ta
upp och diskutera den senaste utvecklingen och de senaste
trenderna.
Vi kommer också att sätta ett speciellt fokus på den tradi
tionella tillverkningsindustrin som nu alltmer går in i den
digitala revolutionen. Det gäller allt från möbeltillverkare,
låsföretag till textilföretag och olika fordonstillverkare.

Career Corner
Kompetensförsörjning är idag en utmaning för många företag
inom elektronikbranschen. Att kunna locka till sig nya med
arbetare med rätt kompetens och erfarenhet är idag ett
viktigt konkurrensmedel. S.E.E. Career Corner är ett forum
för kompetensförsörjning där arbetsgivare och potentiella
arbetstagare kan mötas och nätverka. Inte minst med alla
inbjudna studenter!

Start-Up Forum
Tillsammans med olika partners drar vi nu igång S.E.E. StartUp Forum. Ambitionen är att detta ska vara ett forum där
de senaste idéerna och innovationerna presenteras och ett
forum där Start-Up bolag inom elektronikbranschen kan hitta
finansiärer, rådgivare samt självklart även potentiella kunder,
leverantörer och samarbetspartners.

Tech Forum
Vi etablerar nu S.E.E. Tech Forum med de allra hetaste technyheterna. Utvecklingen inom elektronikområdet går rasande
snabbt och nya applikationer lanseras löpande. På S.E.E.
Tech Forum ska besökarna kunna inspireras av de senaste
tekniska lösningarna inom en mängd olika områden som
fordonsindustrin, telekom och annan tillverkningsindustri.
Vi kommer också här att satsa på en rådgivningsverksamhet
där besökarna kan boka in en kortare gratis konsultation med
en erfaren konsult angående ett tekniskt problem eller idé.
Och mycket mer!

S.E.E. 2020 ger dig
alla möjligheter till att:
Bygga nätverk – kunder och
leverantörer är på plats
Kostnadeffektivt – träffa
nya och gamla kunder

The Party
Direkt efter den första mässdagen samlar vi hela
branschen till några timmars ”S.E.E. The Party” med
öl och tilltugg. Det heta After Ski-bandet Haaks står
för underhållningen och ser till att trycket hålls uppe.
Vi kör igång direkt när mässan stänger och mäss
puben kommer att hålla öppet till framåt kvällen. Ta
med kunder och personal till årets branschparty!

Förboka möten – ger många
säljsamtal på kort tid
Kraftsamla och peppa
den egna personalen
Rekrytera och kompetens
försörja
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Nu bjuder vi in alla!

Priser

Konstruktörer, Konstruktionschefer, Mjukvaruutvecklare,
Mjukvaruutvecklingschefer, Hårdvaruutvecklare, Hård
varuutvecklingschefer, Projektledare, Produktägare,
Tekniska chefer, Inköpare, Inköpschefer, Ingenjörer,
Företagsledare samt andra beslutsfattare. Nu bjuder vi
in dem alla! Med en fullmatad mässa, högkvalitativ
konferens och mängder av aktiviteter, så kommer ett besök
på nya Scandinavian Electronics Event att vara
en bra investering för hela målgruppen!

Monterplatshyra SEK 1.780 per kvadratmeter*

Kraftigt ökad marknadsföring
För att nå ut till hela branschen så kommer vi nu inför
Scandinavian Electronics Event 2020 att kraftigt öka
marknadsföringsinsatserna. Genom nyhetsbrev, presssamarbeten, annonsering, bilagor, sociala medier,
banners, telemarketing och inte minst genom utställarnas
olika insatser att bjuda in sina kunder, så ska hela den
nordiska elektronikbranschen bjudas in. Scandinavian
Electronics Event 2020 ska bli hela branschens mötesplats!

I hjärtat av den nordiska
elektronikbranschen
S.E.E. 2020 arrangeras mitt i hjärtat av nordisk
elektronikindustri – Kista, strax norr om Stockholm.
Kista Science City är Europas ledande
innovationscentrum med över 2.000
företag verksamma inom ICT och med
ett forskningsoch utbildningscentrum
på högsta nivå. Över 1.000 forskare
och runt 7.000 studenter är aktiva
inom området. Ett internationellt
kunskapscentrum i absoluta frontlinjen.

Boka din utställningsplats idag!
Vi har öppnat monterplatsförsäljningen. Passa på att
anmäl ert intresse att ställa ut redan nu! Vi tillämpar ”försttill-kvarn”-principen när det gäller monterplaceringarna.
Kontakta oss redan idag!

ARRANGÖRER

• Grundhyra SEK 3.900
• Samutställaravgift SEK 3.900
*Är du medlem i Svensk Elektronik? Kontaka oss
för medlemspris.
För bokning och mer information, kontakta:
Björn Lindforss, Business Director
bjorn.lindforss@bramassor.se
+46 (0)723 09 04 48

Praktisk information
Datum: 4-5 november 2020
Plats: Kistamässan, Stockholm Sverige
För mer information: www.see-event.se
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Parallellt evenemang:
Embedded Conference Scandinavia
Nu samlar vi hela den nordiska elektronikbranschen
och lägger SEE parallellt med Embedded Conference
Scandinavia.
Med dessa två ledande evenemang tillsammans under
ett tak skapar vi den i särklass starkaste mötesplatsen
för den nordiska elektronikindustrin.
Embedded Conference Scandinavia, som i år arrangeras
för femtonde gången, har genom åren utvecklats till ett
av Europas största embeddedkonferenser med 2.000
deltagare från 25 länder.
Med en utställning med de främsta leverantörerna
av embedded technology och en konferens med
kända internationella talare är Embedded Confrence
Scandinavia ett ledande internationellt evenemang.
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