Här kommer ett supererbjudande till dig som är leverantör!
Vi har hittills inköpare från drygt 20 företag (både utländska och svenska) som deltar i matchmakingen på Elmia
Subcontractor 14-15 november…och alla letar de såklart efter leverantörer!
Se nedan vad de söker. (Klicka på företagsnamnet för att komma till deras fullständiga matchmaking-profil.)
Kan du erbjuda något av det som inköparna efterfrågar? Anmäl dig i så fall till matchmaking på Elmia Subcontractor.
Inköparna har redan börjat boka möten så anmäl dig redan idag!

Anmälda inköpare och vad de letar efter:
Weber-Waidhaus GmbH (Tyskland) söker material för formtillverkning / komponenter samt systemlösningar för formsprutning av
plast och formtillverkning
Fortaco Group Oy (Finland) letar efter bearbetning av metall, gjutgods, smide, aluminiumprofiler
LT Technologies (Litauen) letar efter metallrör, upphängningssystem för pulverlackering, plastbeslag och mjukvara relaterad till
formsprutningsindustrin
Spritsgiess-Schulung GmbH (Tyskland) söker material, tillsatser / additiver, hårdvara samt processinnovationer relaterade till
formsprutning av plast.
Albright Lietuva (Litauen) letar efter tillverkare av bearbetade komponenter i stål, mässing i stora volymer
Forciot (Finland) letar efter tillverkare av bärbar elektronik, elektrisk tryckning, teknik / tillverkningspartner
Sia CeramOptec (Lettland) letar efter leverantörer inom medicinteknik och laserproduktion kopplat till fiberoptik.
AB SKF (Sverige) letar efter stansning, bearbetning, värmebehandling och mekaniska komponenter
Anordica AB (Sverige) söker partners inom bygg och anläggning, massa och papper, återvinning och konsumentvaror
Fläkt Woods (Sverige) letar efter bockning av kopparrör för kylindustrin
Leax Group (Sverige) letar efter komponenter av smide mm.
Leax Group (Sweden) söker leverantörer av gjutet, kapat och varmpressat råmaterial
Mekom (Sverige) letar efter tillverkare av spännstift
Shiloh Industries (Sverige) söker partner inom utrustning för automatisering av produkter, svetsceller, monteringslinjer,
packningslinjer
Toyota Material Handling Manufacturing (Sverige) letar efter laserskärning, böjning och svetsning
Trelleborg Industrial Solutions (Sverige) söker produktion i Östeuropa gällande metall, metallbearbetning samt verktyg för
formsprutning och formpressning
Volvo Bus Corporation (Sverige) söker leverantörer med kompetens inom electromobility, autonomous drive och connectivity.
System eller komponentleverantörer som vill vara med att utveckla och industrialisera morgondagens bussar.
Volvo Cars (Sverige) söker allt som kan vara intressant inom Automotive
Volvo Cars (Sverige) letar efter integration och utveckling av programvara för bilar.
Mitab Produktion AB (Sverige) söker leverantörer inom ändformning av metallrör samt elartiklar för panelmontering i möbler
Absolent (Sverige) söker leverantörer som kan stötta deras produktion av luftfilter för industrin

Det kostar 249 EUR att delta i matchmakingen.
Klicka här för mer information om matchmakingen och anmälan
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Frågor? Kontakta oss!
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