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PRESSINFORMATION

Söderberg & Haak avstår från Elmia Maskin & Fält
2013
Söderberg & Haak Maskin AB i Staffanstorp meddelar att man avser att hoppa över Elmia
Maskin & Fält i Jönköping i oktober 2013.

– I vår rullande verksamhetsplanering har vi nu kommit till 2013 och har då beslutat att vi avstår från att medverka vid Elmia Maskin & Fält i oktober i Jönköping nästa år, aviserar Thomas
Svensson, VD för Söderberg&Haak. Den utlösande faktorn enligt Thomas är det faktum att
utställningen äger rum endast några veckor före Agritechnica i Hannover i Tyskland.
– Våra leverantörer New Holland, Case IH, Krone, Amazone och JCB förbehåller sina nyheter
för Agritechnica, varmed vi på Elmia, till mycket höga kostnader, skulle få nöja oss med att ställa
ut det redan kända och inarbetade produktprogrammet, samtidigt som fackpressen fylls med
nyhetsartiklar om allt spännande som väntar på Agritechnica. En inte särskilt inspirerande ekvation, konstaterar Thomas.
Därtill pekar han på att utställningskartan för branschen är i tillväxt
och under förändring och anger t ex Borgeby Fältdagar, Brunnby
Lantbrukardag, Vreta Vall, MaskinExpo, EntreprenadE xpo och Nolia som regionala event, som i en del fall växer och vinner i kunders
gunst och som man därför måste välja runt aktivt bland, år för år.

Att Elmia Maskin & Fält 2013
äger rum endast några veckor före
Agritechnica-mässa är en starkt bidragande orsak till att Söderberg &
Haak avstår från att deltaga, enligt
Thomas Svensson, VD på Söderberg
& Haak.

– Utställningskontot i vår marknadsföringsbudget är begränsat varför vi ständigt måste göra våra val och avgränsningar. Därvid anser
vi att kostnadseffektiva arrangemang som ger både oss själva och
våra kunder störst utbyte som de mest intressanta.
Vårt ställningstagande och uttalande får gärna också tas som signal
till alla mässentreprenörer, organisationer och myndigheter att det
behövs kostnadsmedvetenhet, flexibilitet och nytänkande även
inom utställningsbranschen, avslutar Thomas Svensson.

För mer information kontakta Thomas Svensson, +46 70 661 06 90.
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