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Pressmeddelande  

 

Västerås egna elektronikmässa tillbaka i vår. 

Visserligen kanske våren känns avlägsen för tillfället, men plötsligt är sköna maj här igen och det är 

dags att besöka elektronikmässan i Västerås. Efter succén i våras förbereds det nu inför 10-års 

jubileum av ElektronikEXPO, datumet som gäller i år är torsdagen den 19 maj 2016. Första mässan 

genomfördes redan 2007 och genom åren har den sakta men säkert växt till en erkänd mötesplats 

där Mälardalens yrkesverksamma inom elektronik och inbyggda system kan möta både lokala och 

tillresta företag från branschen. I dagarna började de första utställarna boka sina montrar för att 

kunna möta besökarna i vår intressanta region. 

Liksom tidigare år planeras det för ett evenemang fyllt av nyheter och intressanta seminarier. 

 ”– Vår målsättning är att erbjuda besökarna ett lokalt och lättillgängligt sätt att skaffa sig den 

senaste informationen från branschen” berättar mässkoordinator Mikael Olsson. ”Vi tror på den 

lokala mässan som kompletteras med intressanta och aktuella föredrag, såväl utställare som 

besökare har visat sig uppskatta och se fördelarna med vårt koncept viket vi tror är anledningen till 

vår stadiga tillväxt.” 

Under vintern kommer programmet att fyllas med både intressanta företag och seminarier. Mässan 

riktar sig framförallt till personer som arbetar med produktion, utveckling eller inköp av elektronik 

och inbyggda system, men även människor med ett genuint teknikintresse besöker gärna eventet för 

att hålla sig uppdaterade med det senaste i branschen. 

Fakta och Kontaktinformation: 

2016 firar ElektronikEXPO 10 år, mässan har sedan starten 2007 växt för varje år och kommit att bli en 

uppskattad samlingspunkt för alla som har en koppling till elektronikbranschen.  Ursprungligen 

medverkade enbart företag från Västmanland, men nu drar mässan utställare från hela Sverige och 

även från delar av Europa. Syftet med ElektronikEXPO har hela tiden varit att ge deltagarna en årligen 

återkommande mötesplats med möjlighet att träffa representanter från företag med anknytning till 

elektronik och inbyggda system. Genom att samla ett antal utställare som representerar olika delar 

inom branschen ges deltagarna möjlighet att knyta nya värdefulla kontakter. 

Länk till hemsida: www.elektronikexpo.se 

För mer information ring 021-448 50 60 

Allmänna frågor: Mikael Olsson  Mail: info@elektronikexpo.se  

Frågor om seminariet: Fredrik Modigh  Mail: fredrik@elektronikexpo.se 
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