
Δπιηάσςνζη ηος πςθμού ανάπηςξηρ 

ηηρ ζοςηδικήρ οικονομίαρ ηο 2014 

Σηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο ηξάπεδαο 

«SEB», ηξίηεο κεγαιύηεξεο ηξάπε-

δαο ηεο Σνπεδίαο, αλαθέξεηαη όηη ζα 

επηηαρπλζεί ε αλάπηπμε ηεο παγθό-

ζκηαο νηθνλνκίαο ηα έηε 2014 θαη  

2015, γεγνλόο πνπ αλακέλεηαη λα  

επεξεάζεη ζεηηθά θαη ηε ζνπεδηθή 

νηθνλνκία. Τν ΑΕΠ ζηηο 34 ρώξεο 

ηνπ Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο Σπλεξ-

γαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΣΑ) ζα 

απμεζεί θαηά 2,4% ην 2014 (έλαληη 

1,2% ην 2013) θαη θαηά 2,8% ην 

2015.  

Όζνλ αθνξά ζηε ζνπεδηθή νηθνλν- 

κία, ζύκθσλα πάληα κε ηελ ελ ιόγσ 

έθζεζε, ζεκεηώλεηαη όηη ε ηζρπξή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζνπεδη-

θώλ λνηθνθπξηώλ ζα απνηειέζεη ηελ 

θηλεηήξηα δύλακε γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο ηελ πεξίν-

δν 2014-2015. Αλακέλεηαη όηη ην  
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

ΑΕΠ ηεο Σνπεδίαο ζα απμεζεί θαηά 

2,6% ην 2014 (από 1,2% ην ηξέρνλ 

έηνο) θαη 3,2% ην 2015. Απηό ζα 

ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο 

ζε 7,9% ζην ηέινο ηνπ 2014 θαη ζε 

7,3% ην Δεθέκβξην ηνπ 2015.  

Η θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Σνπεδίαο, 

Riksbank,  έρεη δηαηεξήζεη ην βαζηθό 

επηηόθην ζε 1% γηα κεγαιύηεξν δηά-

ζηεκα από όηη αξρηθά ππνινγηδόηαλ, 

θαζώο ην κέηξν απηό ζπλέβαιιε 

ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δξα-

ζηεξηόηεηαο θαη ηελ αύμεζε ηεο   

θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ησλ ζνπεδη-

θώλ λνηθνθπξηώλ. Αλακέλεηαη ζηα- 

δηαθή  αύμεζε ηνπ βαζηθνύ επηηνθί-

νπ ην 2014, ελώ ζην ηέινο ηνπ 2015 

ππνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζε 1,75%.   

Σηελ ελ ιόγσ έθζεζε αλαθέξεηαη  

επίζεο όηη ηα επόκελα δύν ρξόληα, ην 

δεκόζην ρξένο ζα απμεζεί από 32,4% 

πνπ ήηαλ ην 2012 ζε 35,7% ηνπ ΑΕΠ 

ην 2015.   
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  ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

Παύζη λειηοςπγίαρ ηος επγοζηαζίος ςαλικών 

Οrrefors/Kosta Boda ζηη οςηδία  

Σηηο νηθνλνκηθέο ζειίδεο ηεο ειεθηξνληθήο 

έθδνζεο ηεο εθεκεξίδαο «Svenska Dagbladet» 

δεκνζηεύεηαη εθηελέο άξζξν ηεο δεκνζηνγξάθνπ 

θαο Malin Ekman θαη ηειεγξάθεκα ηνπ ζνπεδη-

θνύ πξαθηνξείνπ εηδήζεσλ ΤΤ αληίζηνηρα, όπνπ 

παξαηίζεληαη δειώζεηο ηνπ δηεπζύλνληνο ζύκ-

βνπινπ, θ. Magnus Andersson, ζρεηηθά κε ηελ 

παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ Orrefors ζηε 

Σνπεδία ύζηεξα από 115 ρξόληα. 

Σην άξζξν αλαθέξεηαη, κεηαμύ άιισλ, όηη ε ηδην-

θηήηξηα εηαηξεία New Wave Group βξηζθόηαλ ζε 

ζπλνκηιίεο θαη δηαπξαγκαηεύζεηο κε δηάθνξνπο 

ππνςήθηνπο αγνξαζηέο, αιιά ηειηθά δελ θαηάθε-

ξε λα θιείζεη θάπνηα ζπκθσλία. Έηζη, ην 

«κπζηθό» εξγνζηάζην παινπξγίαο Orrefors ζηε 

Ννηηνδπηηθή Σνπεδία ζα θιείζεη, νη εξγαζίεο ζα 

ζηακαηήζνπλ θαη ηα κεραλήκαηα ζα κεηαθηλε-

ζνύλ ζην εμσηεξηθό. Εληνύηνηο, ην trademark ηεο 

Orrefors ζα δηαζσζεί θαη δελ ππάξρνπλ ζρέδηα 

γηα πώιεζε ησλ θηηξίσλ.  

- «Είναι πραγματικά λυπηρό το ότι δεν βρήκαμε 

θάπνηα άιιε ιύζε, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή, πξέπεη 

λα θάλνπκε ό,ηη είλαη θαιύηεξν γηα ηελ εηαηξεία 

θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ απνκείλεη ζε 

απηή» δήισζε ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο 

Οrrefors/ Kosta Boda, θ. Magnus Andersson. 

Ήδε από ηνλ Απξίιην, ε εηαηξεία είρε αλαθνηλώ-

ζεη όηη επηά ζηα δέθα πξντόληα παινπξγίαο πνπ 

ζα παξάγεη ζην κέιινλ, ζα θαηαζθεπάδνληαη ζην 

εμσηεξηθό, π.ρ. ζηελ Κίλα. Η εηαηξεία δελ παξνπ-

ζίαδε θέξδε εδώ θαη πέληε ρξόληα πεξίπνπ, θάηη 

ζην νπνίν ζπλέβαιε θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

έπιεμε θάπνηεο από ηηο πην ζεκαληηθέο αγνξέο 

ηεο. Η Ειιάδα απνηεινύζε ηελ ηξίηε κεγαιύηεξε 

αγνξά γηα ηελ εηαηξεία, αιιά ηώξα ζπξξηθλώζεθε 

ζε ζρεδόλ κεδεληθά επίπεδα (Πεγή: Γξαθείν Τύ-

πνπ θαη Επηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο).  

  

Μείωζη κεπδών για ηην AstraZeneca 

Η ζνπεδν-βξεηαληθή θαξκαθεπηηθή πνιπεζληθή 

εηαηξεία AstraZeneca ζεκείσζε κείσζε εζόδσλ 

θαηά 4% ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2013, ζε       

ζύγθξηζε κε ην ίδην δηάζηεκα ην 2012.  Σπγθε-

θξηκέλα, ε εηαηξεία παξνπζίαζε ην β΄ ηξίκελν 

θέξδε ύςνπο 1,08 εθαη. δνι., ελώ ην πεξαζκέλν 

έηνο   είρε θέξδνο 1,74  εθαη. δνι γηα ην ίδην δηά-

ζηεκα. Η εηαηξεία απνδίδεη ηελ κείσζε ηεο θεξ-

δνθνξίαο ηεο, ζηελ απώιεηα απνθιεηζηηθήο ρξή-

ζεο δηαθόξσλ βαζηθώλ εκπνξηθώλ ζεκάησλ.  

Σεκεηώλεηαη όηη, ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην, ε θαξ-

καθνβηνκεραλία είρε αλαθνηλώζεη ζρέδηα γηα  

πεξηθνπέο 5.050 ζέζεσλ εξγαζίαο, αξηζκόο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 9% εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο ζε 

όιν ηνλ θόζκν. 

 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Νέοι charter πποοπιζμοί για ελληνικά νηζιά 

από ηο ζοςηδικό ηοςπιζηικό ππακηοπείο 

VING  

Σηελ έληππε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο «Svenska 

Dagbladet» (2ε ζε θπθινθνξία ζηε Σνπεδία, πε-

ξίπνπ 186.000 θύιια εκεξεζίσο) δεκνζηεύζεθε 

άξζξν, ζην νπνίν αλαθέξεηαη όηη ην θαινθαίξη 

ηνπ 2014, ην ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν VING ζα 

πξνζθέξεη δύν λένπο charter πξννξηζκνύο γηα ηελ 

Ειιάδα.  

Σπγθεθξηκέλα πξόθεηηαη γηα ηα λεζηά ηεο Μπθό-

λνπ θαη ηεο Σύξνπ. Σην ελ ιόγσ άξζξν αλαθέξε-

ηαη όηη, ε Μύθνλνο απνηειεί έλα θιαζηθό, αγαπε-

κέλν πξννξηζκό ηνπ δηεζλνύο jet–set, κε θαηάιεπ-

θα ζπηηάθηα, ακκώδεηο παξαιίεο, έληνλε λπρηε- 
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ξηλή δσή θαη πξνζειθύεη ηνπξίζηεο από όιν ηνλ 

θόζκν. Τν λεζί έρεη 10.000 κόληκνπο θαηνίθνπο, 

αιιά ην θαινθαίξη ζεκαληηθά πεξηζζόηεξνπο. 

Σρεηηθά κε ην γεηηνληθό λεζί, ηε Σύξν, ην δεκνζί-

επκα θάλεη ιόγν γηα έλα αζθαιώο πην ήξεκν λεζί 

πνπ είλαη γλσζηό θπξίσο γηα ηελ  πξσηεύνπζά 

ηνπ, ηελ Εξκνύπνιε, ηηο ήζπρεο   παξαιίεο θαη ηα 

παξαδνζηαθά ηνπηθά γιπθίζκαηα. 

 

 

ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

 

Έκθεζη «Formex»  (ηοκσόλμη,  15-18 Αςγού-

ζηος 2013)  

Με κεγάιε επηηπρία, δηνξγαλώζεθε ζηνλ  εθζε- 

ζηαθό θαη ζπλεδξηαθό ρώξν «Stockholmsmässan» 

ζηε  Σηνθρόικε, ζηηο 15-18 Απγνύζηνπ 2013,     

ε έθζεζε «Formex» πνπ αθνξνύζε ην ρώξν ηνπ 

επίπινπ θαη ηεο δηαθόζκεζεο, είδε δώξσλ θαζώο 

επίζεο πνιιά άιια αληηθείκελα νηθηαθήο ρξήζεο.  

Σηελ έθζεζε παξεπξέζεθαλ πεξίπνπ 20.700 επη-

ζθέπηεο, ελώ ην 11% ησλ εθζεηώλ ήηαλ εηαηξείεο 

από ην εμσηεξηθό.   

 

ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 

 

Η αγοπά ηων βιολογικών πποϊόνηων ζηη οςη-

δία 

Τν ελδηαθέξνλ ησλ Σνπεδώλ θαηαλαισηώλ γηα 

βηνινγηθά ηξόθηκα απμάλεηαη ζπλερώο θαη θεξδί-

δεη νινέλα θαη κεγαιύηεξν κεξίδην αγνξάο ζε 

ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά ηξόθηκα. Σηε Σνπεδία, νη 

πσιήζεηο ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ έθζαζαλ ζε 

επίπεδα ξεθόξ ην 2011 θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 9,2 

δηζ. SEK (1,4 δηζ. δνι. ΗΠΑ), ζεκεηώλνληαο  

αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 11% ζε ζρέζε κε ην πξνε-

γνύκελν έηνο. Τν ελδηαθέξνλ ησλ Σνπεδώλ θαηα-

λαισηώλ γηα βηνινγηθά πξντόληα δηαηξνθήο    

ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαη λα θεξδίδεη κεξίδην 

αγνξάο.  

Παξά ην γεγνλόο όηη πνιιά είδε βηνινγηθώλ   

πξντόλησλ παξάγνληαη ζηε Σνπεδία, ππάξρνπλ      

επθαηξίεο γηα ηνπο εμαγσγείο γηα κηα ζεηξά πξντό-

λησλ, π.ρ., θαθέο/ηζάη, θξνύηα θαη ιαραληθά,   

απνμεξακέλα θξνύηα, μεξνί θαξπνί θαη θξαζηά. 

Οη εηζαγσγέο αληηπξνζσπεύνπλ πεξίπνπ ην 50% 

ησλ πσιήζεσλ βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ ζηε Σνπε- 

δία θαη ην πνζνζηό απηό αλακέλεηαη λα απμεζεί 

δεδνκέλνπ όηη ε εγρώξηα δήηεζε είλαη πνιύ κεγα-

ιύηεξε από ηελ παξαγσγή.  

Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζηε 

Σνπεδία πξνσζνύλ βηνινγηθά πξντόληα θαη νη 

εηηθέηεο βηνινγηθήο πξνειεύζεσο έρνπλ επξεία 

αλαγλώξηζε. Σύκθσλα κε ηνλ νξγαληζκό  

Ekoweb, ην 53% ηεο αγνξάο βηνινγηθώλ πξντό-

λησλ ζηε Σνπεδία ην 2011 δηαθηλνύληαλ κέζσ 

ησλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ.   

Ωο θξάηνο κέινο ηεο ΕΕ, ε Σνπεδία νθείιεη λα 

ηεξεί ηνπο θαλνληζκνύο ηεο ΕΕ θαηά ηελ εηζαγσ-

γή βηνινγηθώλ πξντόλησλ. Ελ ηνύηνηο, γηα ηα   

πεξηζζόηεξα εηζαγόκελα βηνινγηθά πξντόληα   

απαηηείηαη πηζηνπνίεζε από ηνλ νξγαληζκό 

KRAV. Ο ελ ιόγσ νξγαληζκόο θαζνξίδεη ηηο πξν-
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δηαγξαθέο γηα ηα βηνινγηθά πξντόληα θαη πξνσζεί 

ηελ εηηθέηα KRAV. Αλ θαη ππάξρνπλ θαη άιιεο 

εηηθέηεο βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ ζηε Σνπεδία,        

ε πιεηνςεθία ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ζηα  

θαηαζηήκαηα έρνπλ εηηθέηα KRAV (77%). 

Η Σνπεδία έρεη έλα από ηα πςειόηεξα πνζνζηά 

θαηαλάισζεο βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ. Πεξίπνπ ην 

53% ησλ Σνπεδώλ έρνπλ αγνξάζεη πξντόληα κε 

εηηθέηα KRAV, ελώ ην 20% πξαγκαηνπνηνύλ  

ζπρλέο αγνξέο βηνινγηθώλ πξντόλησλ. Δηάθνξα 

ηξόθηκα όπσο π.ρ. γάια,  απγά, γηανύξηη, θαθέο, 

κεηαπνηεκέλα ιαραληθά, ρπκνί, θπηηθά έιαηα θαη 

γαιαθηνθνκηθά πξντόληα έρνπλ ζεκεηώζεη        

ζεκαληηθή αύμεζε ζε πσιήζεηο. Τα γαιαθηνθν-

κηθά πξντόληα αληηπξνζσπεύνπλ ην έλα ηξίην ησλ 

πσιήζεσλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ζηε Σνπεδία.   

Οη θύξηνη ηνκείο γηα ηα βηνινγηθά ηξόθηκα είλαη 

ην ιηαληθό εκπόξην (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ απνθιεηζηηθώλ εηζαγσγέσλ βηνινγηθώλ ηξν-

θίκσλ), ν θιάδνο εζηίαζεο (μελνδνρεία, εζηηαηό-

ξηα θ.α.) θαη ν θιάδνο ππεξεζηώλ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα.  

Η ιηαληθή αγνξά ηξνθίκσλ έρεη νιηγνπσιηαθή 

κνξθή θαζώο oη 3 κεγαιύηεξεο αιπζίδεο super-

markets ειέγρνπλ ην 85-90% ηεο ζνπεδηθήο αγν-

ξάο. Είλαη θαηά ζεηξά ε ICA, ε COOP θαη ε    

Axfood. Οη ηξεηο απηέο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ 

ιηαληθήο πώιεζεο αληηπξνζσπεύνπλ πεξίπνπ ην 

50% ηεο αγνξάο βηνινγηθώλ πξντόλησλ ζηε Σνπ-

εδία.  

Η θάιπςε νιόθιεξεο ηεο ρώξαο εθ κέξνπο ησλ 

αιπζίδσλ ιηαληθήο πώιεζεο, ζε ζπλδπαζκό κε 

ηελ θαζεηνπνηεκέλε δνκή ηνπο (εηζαγσγέο, ρνλ-

δξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην πξαγκαηνπνηνύληαη 

εληόο ηεο ίδηαο εηαηξείαο), θάλεη ηε Σνπεδία κηα 

ελδηαθέξνπζα αγνξά γηα εμαγσγείο πνπ αλαδε-

ηνύλ ζηαζεξέο θαη πξνβιέςηκεο πσιήζεηο ζε   

καθξνπξόζεζκε βάζε.  

Μεγαιύηεξε αιπζίδα ιηαληθήο πώιεζεο είλαη  ε 

ICA κε κεξίδην αγνξάο 45-49%, ε νπνία δηαζέηεη 

πεξηζζόηεξα από  1.350 θαηαζηήκαηα ζηε Σνπε-

δία. Τα θαηαζηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιπζί-

δαο έρνπλ δηαθνξεηηθό πξνθίι, αλάινγα κε ηελ 

ηνπνζεζία, ηε γθάκα ησλ πξντόλησλ θαη ην κέγε-

ζνο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Υπάξρνπλ ηα θαηαζηήκα-

ηα ICA Nära, ζπλήζσο ζε γεηηνληέο,  ηα θαηαζηή-

καηα ICA Supermarket, κεζαίνπ κεγέζνπο ζνύ-

πεξ κάξθεη, ελώ ηα ICA Kvantum  θαη ηα MAXI 

ICA είλαη hypermarkets θαη βξίζθνληαη ζπλήζσο 

έμσ από ην θέληξν ησλ πόιεσλ θαη δηαζέηνπλ  

κεγάιε γθάκα πξντόλησλ. Τν 2008, ε ICA  μεθί-

λεζε κε επηηπρία ηελ πώιεζε βηνινγηθώλ πξντό-

λησλ κε ηελ νλνκαζία «I Love Ecν». Μεηαμύ ησλ 

βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο ICA, ηα γαιαθηνθνκη-

θά πξντόληα, ην βνπηπξόγαια, ην θπζηθό γηανύξ-

ηη, θαθέο, απγά, θαη κπαλάλεο απνηεινύλ ηα   

πξντόληα κε ηηο πεξηζζόηεξεο  πσιήζεηο.  

Η δεύηεξε κεγαιύηεξε αιπζίδα super-markets 

είλαη ε Coop, κε κεξίδην αγνξάο  21-23%, ε     

νπνία δηαζέηεη 800 θαηαζηήκαηα θαη έρεη επίζεο 

ην πςειόηεξν κεξίδην αγνξάο ησλ βηνινγηθώλ 

πξντόλησλ, πεξίπνπ 7%. Μεηαμύ δηαθόξσλ επη-

ρεηξεκαηηθώλ κνλάδσλ εληόο ηεο αιπζίδαο Coop, 

ε Konsum Coop απνηειεί ηελ πην εμεηδηθεπκέλε 

κνλάδα ζηελ εκπνξία θαη ηελ πξνώζεζε θηιηθώλ, 

πξνο ην πεξηβάιινλ, πξντόλησλ. Τα βηνινγηθά 

πξντόληα ηεο Coop κε ηελ εηηθέηα «Änglamark» 

δηαθηλνύληαη ζηε ζνπεδηθή αγνξά εδώ θαη 20 

ρξόληα θαη ζεσξείηαη ην ζεκαληηθόηεξν εκπνξηθό 

ζήκα γηα ηα βηνινγηθά πξντόληα ζηε Σνπεδία. 

Όια ηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ Coop έρνπλ    

πηζηνπνίεζε KRAV, όζνλ αθνξά ηα βηνινγηθά 

ηξόθηκα.  

Σηελ ηξίηε ζέζε είλαη ε αιπζίδα ιηαληθήο πώιε-

ζεο Axfood κε κεξίδην αγνξάο 18%  θαη πεξηζζό-

ηεξα από 230 θαηαζηήκαηα κε ηηο επσλπκίεο 

Willys, Hemköp θαη PrisXtra.  Η Axfood έρεη  

κεξίδην αγνξάο βηνινγηθώλ πξντόλησλ, πεξίπνπ 

2,6% θαη από ην 2008 δηαζέηεη βηνινγηθά πξντό-

ληα κε ηελ επσλπκία «Ekologiskt Garant».  

Τν ελδηαθέξνλ ησλ Σνπεδώλ θαηαλαισηώλ γηα 

βηνινγηθό θξαζί θαη κπύξα απμάλεηαη ζπλερώο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, ην     

θξαηηθό κνλνπώιην αιθννινύρσλ πνηώλ 

Systembolaget απνηειεί από ηνπο κεγαιύηεξνπο 

πσιεηέο βηνινγηθώλ πξντόλησλ. Υπάξρνπλ      

πεξηζζόηεξα από 150 βηνινγηθά πξντόληα πνπ 

δηαηίζεληαη ζην Systembolaget, κεηαμύ ησλ      

νπνίσλ ην 75% αθνξά θξαζηά, ην 18% κπύξα θαη 

ην ππόινηπν άιια νηλνπλεπκαηώδε πνηά (Πεγή: 

USDA).   
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  

Event: Precious—Stockholm Nordic Watch & Jewellery Fair  

Duration: 6-8 September 2013 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: asa.axelson@preciousfair.se 

Website: www.preciousfair.se 

 

Event: Fast food & Café/Restaurants Expo 

Duration: 10-11 September 2013 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax:  0046 31160330 

E-mail: magdalena.ranagarden@easyfairs.com 

Website: http://www.svenskamassan.se/en/calendar/2013/fastfood-caferestaurangexpo-2013 

 

Event: Scandinavian Caravan Show 

Duration: 12-15 September 2013 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 3610 29 47 

E-mail: jorgen.nystrom@elmia.se 

Website: ww.elmia.se/en/scandinavian-caravan-show 

 

Event: Salon Stockholm  

Duration: 13-14 September 2013 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.salonstockholm.se 

 

Event: Elmia Park (Nordic trade fair for outdoor environments) 

Duration: 24-26 September 2013 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 3610 29 47 

E-mail: maria.lindsath@elmia.se 

Website: ww.elmia.se/en/park 

 

Event: Gothenburg Book Fair 2013 

Duration: 26-29 September 2013 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088400 

Fax:  0046 31209103 

E-mail: info@bokmassan.se  

Website: www.bokmassan.se 
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