
 
 
 
INBJUDAN att delta i EU Wiin AWARD, 27-28 november 2013, på Tekniska Museet. 
 
Information: 
EU Wiin Award erbjuder härmed möjlighet för både små och större företag, organisationer och 
myndigheter att komma och presentera sig på detta internationella event som äger rum på 
Tekniska Museet den 27-28 november 2013. Vi skapar en unik arena för internationella 
innovationer, uppfinningar och utveckling, som ger möjlighet för er verksamhet att nätverka med 
andra internationella och nationella entreprenörer och organisationer, delta i seminarier och 
workshops och möta våra mässbesökare och internationella mässdeltagare. 

 
Innovationerna är indelade i flera olika huvudkategorier: 
Produkter/Uppfinningar 
Hälsa och sjukvård 
Tjänster 
Mode och Design 
 
Marknadsföring: 
Som utställare kommer du förutom att ställa ut på Tekniska Museet under 27-28 november, att 
ha möjlighet att synas i våra annonser som även når ut internationellt i Europa. EU Wiin Award 
finns även med digitalt som via våra samarbetspartners kommer att gå ut till bl.a. företagare, 
politiker, tjänstemän, ambassadörer, riksdag, organisationer och innovationsutvecklare. 
Besökare på Tekniska Museet är även öppet för allmänheten under pågående event. 

  
Utställarpriser: 
Plats i gång: 3 000 kr/dag el ingår ej. 
Plats inne i utställningslokal: 5 000 kr/dag, el ingår. 
Anmälningsavgift: 800 kr/person inkl. lunch 2 dagar, kaffe/te. 
Mingelbiljett samt deltagande vid middag och prisceremoni: 1500 kr. 
Priserna är exkl. moms och minimum 2-dagars deltagande. 
Om önskemål finns att få presentera sitt företag och dess erbjudande kan detta göras i 
mån av tid och plats. Kontakta projektledaren för mer information. 
För mer information om EU Wiin Award, se www.gwiin.com (är under uppdatering). 
 
Kontaktuppgifter: 
Projektledare Sverige: Åsa Magnusson -  dalatekniska@gmail.com 
Projektmedarbetare Sverige: Ann Dohse - ann.dohse@uppfinnaremuseet.se  
Projektmedarbetare Sverige: Cecilija Simic Rihtnesberg  -cecilija.s@telia.com 
Projektmedarbetare Island: Elinora Inga Sigurdardottir  - elinoras@gmail.com 
EU Wiin organisation: Bola Olabsi  - office@gwiin.com 
 
 
Samarbetspartner: 
 

EU Wiin AWARD 
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