
Πιενλαζκαηηθό ην εκπνξηθό ηζνδύ-

γην ηεο νπεδίαο ην πξώην εμάκε-

λν ηνπ 2014 
Καηά ην δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο-

Ινύληνο 2014, ε Σνπεδία εκθάληζε 

πιεόλαζκα ζην εκπνξηθό ηεο ηζνδύ-

γην ύςνπο 22,9 δηζ. θνξνλώλ, θαζώο 

νη εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 562,8 δηζ. 

θνξόλεο θαη νη εηζαγσγέο ζε 539.9 

δηζ. θνξόλεο.  

Σηελ πεξίνδν απηή, ε αμία ησλ εμα-

γσγώλ  θαη ησλ εηζαγσγώλ απμήζεθε 

θαηά 2% θαη 4% αληίζηνηρα ζε ζρέ-

ζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2013. Δλ 

ηνύηνηο, ππήξμε κείσζε ζε ζρέζε κε 

ην πιεόλαζκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπ-

γίνπ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2013 

(32,1 δηζ. θνξόλεο).  

Όζνλ αθνξά ζηνλ Ινύλην ηνπ 2014, 

νη ζνπεδηθέο εμαγσγέο αγαζώλ αλήι-

ζαλ ζε 95,6 δηζ. θνξόλεο, ζεκεηώλν-

ληαο αύμεζε θαηά 7% ζε ζύγθξηζε 

κε ηνλ ίδην κήλα ην 2013, ελώ νη   
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

εηζαγσγέο έθζαζαλ ηηο 90,4 δηζ.    

θνξόλεο (αύμεζε 6%). Υπήξμε πιεό-

λαζκα ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο 

ρώξαο, ύςνπο 5,2 δηζ. θνξνλώλ, ελώ 

ηνλ Ινύλην ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο 

ην πιεόλαζκα ήηαλ 3,9 δηζ. θνξόλεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηνλ πεξαζκέ-

λν Ινύλην, ζηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο 

Σνπεδίαο κε ρώξεο κέιε ηεο ΔΔ, ην 

εκπνξηθό ηζνδύγην ήηαλ ειιεηκκαηη-

θό  θαηά 7,8 δηζ. θνξόλεο, ελώ πιεν-

λαζκαηηθό ήηαλ ην ηζνδύγην ζηηο   

εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηξίηεο ρώξεο 

(πιεόλαζκα 13 δηζ. θνξόλεο).  

Μεηαμύ ησλ βαζηθόηεξσλ εμαγόκε-

λσλ πξντόλησλ ηεο Σνπεδίαο, θαηά 

ην πξώην εμάκελν ηξέρνληνο έηνπο, 

ζπγθαηαιέγνληαη θαξκαθεπηηθά πα-

ξαζθεπάζκαηα, πξντόληα από ραξηί 

θαη ραξηόλη, νξπθηέιαηα, κεραλήκα-

ηα, πξντόληα μπιείαο, ζίδεξνο θαη 

ράιπβαο, νηλνπλεπκαηώδε πνηά,   

γαιαθηνθνκηθά πξντόληα θ.α. 

 Photo: http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/sweden/10064599/Malmo-Sweden-highlights-for-



  ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

 

Αύμεζε ηνπ γεληθνύ δείθηε απαζρνινπκέλωλ 

αηόκωλ ζηε νπεδία 
Τνλ Ινύλην ηνπ 2014, ν αξηζκόο ησλ απαζρνινπ-

κέλσλ αηόκσλ, ειηθίαο 15-74 εηώλ,  ζηε Σνπεδία 

αλήιζε ζε 4.870.000 θαη ππήξμε αύμεζε 

54.000 ζέζεσλ εξγαζίαο ζε  ζρέζε  κε  ηνλ αληί-

ζηνηρν κήλα ηνπ 2013. Η αύμεζε ηνπ γεληθνύ δεί-

θηε  απαζρνινπκέλσλ αηόκσλ ήηαλ ηεο ηάμεσο 

ηνπ 1,1%. Τν πνζνζηό αλεξγίαο ζηε ρώξα ήηαλ 

9,2% θαη ν αξηζκόο ησλ αλέξγσλ αλεξρόηαλ ζε 

493.000 άηνκα.  

 

Βειηίωζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγωγήο  

Η βηνκεραληθή παξαγσγή ζηε Σνπεδία απμήζεθε 

ηνλ Ινύλην ηνπ 2014 θαηά 1,1 % ζε ζύγθξηζε κε 

ηνλ ίδην κήλα ην 2013. Όζνλ αθνξά ζην δεύηεξν 

ηξίκελν ηνπ 2014  ππήξμε κείσζε ηεο βηνκεραλη-

θήο παξαγσγήο θαηά 0,7% ζε ζρέζε κε ην πξνε-

γνύκελν ηξίκελν (Ιαλνπάξηνο-Μάξηηνο 2014).  

Η κεγαιύηεξε αύμεζε παξαηεξήζεθε ζηε βηνκε-

ραλία κε κεηαιιηθώλ νξπθηώλ πξντόλησλ θαη ηνλ 

θιάδν πθαζκάησλ, ελώ ε κεγαιύηεξε κείσζε ηεο     

παξαγσγήο ζεκεηώζεθε ζηε βηνκεραλία κεραλε-

κάησλ. 

 

Άλνδνο ηνπ θιάδνπ εζηίαζεο ζηε νπεδία 

Άλνδν ζεκείσζε ν θιάδνο εζηίαζεο ζηε Σνπεδία  

ηνλ πεξαζκέλν Ινύλην, θαζώο απμήζεθε ν όγθνο 

εκπνξίνπ ηνπ θιάδνπ θαηά 3% ζε ζύγθξηζε κε 

ηνλ Ινύλην ηνπ 2013. Η αύμεζε ήηαλ πνιύ κεγα-

ιύηεξε γηα εζηηαηόξηα πνπ βξίζθνληαη παξαπιεύ-

ξσο ηνπ δξόκνπ θαη αλήιζε ζην 11,5%.   

 

Καηαζθεπή αηνιηθνύ πάξθνπ από ηνλ ελεξγεηα-

θό όκηιν Vattenfall 

Ο ζνπεδηθόο ελεξγεηαθόο όκηινο Vattenfall θαη νη 

δεκνηηθέο αξρέο ηνπ Μνλάρνπ πξνέβεζαλ ζε θνη-

λή αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ππεξά-

θηηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ ζηε Βόξεηα Θάιαζζα. Τν 

αηνιηθό πάξθν κε ηελ νλνκαζία Sandbank, ην  

νπνίν βξίζθεηαη ζρεηηθά θνληά ζηα ρσξηθά ύδαηα 

ηεο Γαλίαο, ζα πεξηιακβάλεη 72 αλεκνγελλήηξηεο 

θαη πξόθεηηαη λα παξάγεη 1,4 ηεξαβάη εηεζίσο, 

γεγνλόο πνπ δύλαηαη λα ηξνθνδνηεί 400.000    

θαηνηθίεο. Τν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο επέλδπζεο ζα 

αλέιζεη ζε 11 δηζ. θνξόλεο (1,6 δηζ. δνιάξηα).  

 

Βειηίωζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο 

ζηε ηνθρόικε 

Σύκθσλα κε πξόζθαηε έξεπλα, ε Σηνθρόικε  

βξίζθεηαη ζηηο θνξπθαίεο ζέζεηο όζνλ αθνξά ηελ 

πνηόηεηα δσήο θαη ην επηρεηξεζηαθό πεξηβάιινλ. 

Καηαηαζζόκελε παγθνζκίσο ζηηο δέθα πξώηεο 

ζέζεηο ηνπ «δείθηε πόιεσλ επθαηξίαο» (Cities of 

Opportunity index), ε Σηνθρόικε παξακέλεη κία 

από ηηο πην ειθπζηηθέο πόιεηο ηνπ θόζκνπ ηόζν 

γηα επηρεηξήζεηο όζν θαη γηα πνιίηεο πνπ αλαδε-

ηνύλ εξγαζία.  

Η Σηνθρόικε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ηξεηο πξώηεο 

πόιεηο ηνπ θόζκνπ ζε επίπεδν ηερλνινγηθήο εηνη-

κόηεηαο, μεπεξλώληαο ην Φόλγθ Κόλγθ θαη ηε 

Νέα Υόξθε. Όζνλ αθνξά ην δείθηε ηερλνινγίαο, 

ε ζνπεδηθή πξσηεύνπζα βξίζθεηαη ζηελ πξώηε 

ζέζε γηα ηελ ςεθηαθή ηεο νηθνλνκία, ελώ ζπλε-

ρώο απμάλεηαη ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ ηεο 

πόιεο  πνπ είλαη πξόζπκν λα δνθηκάζεη λέεο     

ςεθηαθέο ππεξεζίεο. 

Η Σηνθρόικε αλέβεθε θαηά πέληε ζέζεηο ζην δεί-

θηε βησζηκόηεηαο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη 

θαηαηάζζεηαη πιένλ ζηελ θνξπθή ηνπ ζρεηηθνύ 

δείθηε ζε παγθόζκην επίπεδν.  Δπηπξνζζέησο, 

δηαηεξεί εγεηηθή ζέζε ζε ζέκαηα πγείαο θαη     

αζθάιεηαο, παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ζπνπδαίν 

ξόιν ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ κηαο πό-

ιεο. Τέινο, ε Σηνθρόικε εμαθνινπζεί λα έρεη  

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε 
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ηελ θαηλνηνκία θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα, 

θαηαιακβάλνληαο ηελ ηέηαξηε ζέζε παγθνζκίσο.  

 

 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Αύμεζε ηεο ρνξήγεζεο δαλείωλ πξνο ηα ζνπε-

δηθά λνηθνθπξηά  

Αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,4% ζεκεηώζεθε ζηε 

ρνξήγεζε δαλείσλ από ζνπεδηθά Ννκηζκαηηθά 

Φξεκαηνπηζησηηθά Ιδξύκαηα (ΝΦΙ) πξνο ηα    

λνηθνθπξηά ηεο ρώξαο ηνλ πεξαζκέλν Ινύλην.  

Τα ζηεγαζηηθά δάλεηα απνηεινύλ ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ησλ δαλείσλ ζε λνηθνθπξηά κε αύμεζε 

5,7%. Τα δάλεηα πνπ δόζεθαλ ζε λνηθνθπξηά   

αλήιζαλ ζε 2.978 δηζ. θνξόλεο, ζεκεηώλνληαο 

αύμεζε 147 δηζ. θνξνλώλ ζε ζρέζε κε ηνλ αληί-

ζηνηρν κήλα ηνπ 2013 θαη απηό νθείιεηαη θαηά 

θύξην ιόγν ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα, ηα νπνία απ-

μήζεθαλ θαηά 129 δηζ. θνξόλεο. Από ην ζπλνιηθό 

πνζό ησλ  2.978 δηζ. θνξνλώλ πνπ ρνξεγήζεθε 

ζηα ζνπεδηθά λνηθνθπξηά ππό κνξθή δαλείσλ, 

2.407 δηζ. θνξόλεο αθνξνύζαλ ζηεγαζηηθά δάλεηα 

θαη ην ππόινηπν πνζό θαηαλαισηηθά δάλεηα,   

αξθεηά εθ ησλ  νπνίσλ επηζθαιή. Τνλ ίδην κήλα, 

ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα απμήζεθαλ θαηά 179 

δηζ. θνξόλεο (αύμεζε 4,7%).  

Ο δαλεηζκόο πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεη-

ξήζεηο αλήιζε ζε 1.936 δηζ. θνξόλεο ηνλ Ινύλην, 

ζεκείσζε δειαδή αύμεζε 53 δηζ. θνξόλεο       

ζπγθξηηηθά κε ηνλ Ινύλην ηνπ 2013 (αύμεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 2,5%).  

Μεηωκέλν ην επηηόθην ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα 

Τα επηηόθηα ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα κεηά από λέεο 

ζπκθσλίεο κε ηα ΝΦΙ έπεζαλ από ην 2,39% ζην 

2,37% ηνλ Ινύλην. Η κείσζε απηή νθείιεηαη, σο 

επί ην πιείζηνλ, ζηε κείσζε ηνπ επηηνθίνπ γηα 

δάλεηα από ην 2,35% ζην 2,34%. Τα επηηόθηα ζε 

καθξνπξόζεζκα δάλεηα επίζεο κεηώζεθαλ ηνλ 

Ινύλην. Τν κέζν επηηόθην ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ 

ήηαλ 0,50%, ηνλ Ινύλην ζεκεηώλνληαο έηζη κείσ-

ζε ζε ζρέζε κε ην Μάην, νπόηε ην επηηόθην θαηα-

ζέζεσλ ήηαλ 0,51%. Τν επηηόθην πνπ αθνξά ζε 

ινγαξηαζκνύο κε ζηαζεξέο πεξηόδνπο ή πεξηνξη-

ζκέλν αξηζκό αλαιήςεσλ ήηαλ 1,07% ηνλ Ινύλην, 

παξακέλνληαο ζηαζεξό ζε ζρέζε κε ηνλ Μάην. 

 

 

ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΚΘΔΔΗ 

 

Έθζεζε «Formex»  (ηνθρόικε,  13-16 Απγνύ-

ζηνπ 2014)  

Με κεγάιε επηηπρία, δηνξγαλώζεθε ζηνλ  εθζε- 

ζηαθό θαη ζπλεδξηαθό ρώξν «Stockholmsmässan» 

ζηε  Σηνθρόικε, ζηηο 13-16 Απγνύζηνπ 2014,     

ε έθζεζε «Formex» πνπ αθνξνύζε ην ρώξν ηνπ 

επίπινπ θαη ηεο εζσηεξηθήο δηαθόζκεζεο, είδε 

δώξσλ θαζώο επίζεο πνιιά άιια αληηθείκελα 

νηθηαθήο ρξήζεο.  

Σηελ έθζεζε παξεπξέζεθαλ πεξίπνπ 23.000 επη-

ζθέπηεο, ελώ πνιινί εθ ησλ εθζεηώλ ήηαλ εηαη-

ξείεο από ην εμσηεξηθό.   
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 ΚΣΖΜΑΣΟΜΔΗΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Αύμεζε ηωλ ηηκώλ ηωλ αθηλήηωλ ζηε νπεδία 

Οη ηηκέο ησλ αθηλήησλ (θπξίσο κνλνθαηνηθηώλ) 

απμήζεθαλ θαηά 6% θαηά ηελ πεξίνδν Μαΐνπ-

Ινπιίνπ ηνπ 2014 ζε ζύγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίν-

δν ηνπ 2013, ελώ ε αύμεζε ήηαλ 3% ζε ζρέζε κε 

ην ηξίκελν Φεβξνπαξίνπ-Απξηιίνπ ηξέρνληνο 

έηνπο.  

Σπγθξίλνληαο ην ηξίκελν Μάηνο-Ινύιηνο 2014 κε 

ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο,       

ζεκεηώλεηαη όηη απμήζεθαλ νη ηηκέο ησλ αθηλή-

ησλ ζε 20 από ηηο 21 πεξηθέξεηεο ηεο Σνπεδίαο. Η 

κεγαιύηεξε αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 12% ππήξμε 

ζηελ πεξηθέξεηα Västernorrland, ελώ ζηε δεύηεξε 

ζέζε ήηαλ ε πεξηθέξεηα Norrbotten κε αύμεζε 

9%. Σηηο δύν κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, 

Σηνθρόικε θαη Γθέηεκπνξγθ, ε αύμεζε ησλ    

ηηκώλ ήηαλ 8% θαη 7% αληίζηνηρα, ελώ ζηελ ηξί-

ηε κεγαιύηεξε πόιε Μάικε, ε αύμεζε θπκάλζε-

θε ζην 3%. 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

 

Ζ Κξήηε θνξπθαίνο πξννξηζκόο γηα ηνπο νπ-

εδνύο ηνπξίζηεο ην θεηηλό θαινθαίξη   

Σηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο       

Expressen (αλεμάξηεηε θαη θηιειεύζεξε απνγεπ-

καηηλή εθεκεξίδα κε 248.600 θύιια ε εκεξήζηα 

θαη 329.900 θύιια ε θπξηαθάηηθε) δεκνζηεύζεθε 

άξζξν ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο, ηεο δεκνζην-

γξάθνπ Anna Wahlgren, πιαηζησκέλν από αληί-

ζηνηρν θσηνγξαθηθό πιηθό,  κε ηίηιν «Μεζόγεηνο 

-τρεις υανταστικοί προορισμοί».  

Σην ελ ιόγσ  δεκνζίεπκα αλαθέξεηαη όηη: «Σηελ 

θνξπθή ησλ πξννξηζκώλ ζηνπο νπνίνπο επηζπ-

κνύλ λα ηαμηδέςνπλ νη Σνπεδνί πνιίηεο είλαη ε 

Κξήηε, ε Αηηάιεηα θαη ε Μαγηόξθα. Σύκθσλα κε 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην θεηηλό θαινθαίξη, 

πξόθεηηαη γηα ηνπο ηξεηο  θνξπθαίνπο ηνπξηζηη-

θνύο πξννξηζκνύο, νη νπνίνη ελδείθλπληαη γηα 

ηνπξηζκό θαη θαηά ηνπο θζηλνπσξηλνύο κήλεο».  

Σηε ζπλέρεηα, ε αξζξνγξάθνο πεξηγξάθεη ελ    

ζπληνκία ηνλ θαζέλα από ηνπο σο άλσ ηνπξηζηη-

θνύο πξννξηζκνύο από πιεπξάο αηκόζθαηξαο, 

δξαζηεξηνηήησλ, ραιάξσζεο, θαγεηνύ, επηινγώλ 

δηακνλήο, shopping θαη παξαιηώλ. Τέινο, αλαθέ-

ξεη ην «target-group» γηα ηνλ θάζε πξννξηζκό, 

όπνπ γηα ηελ Κξήηε ζεκεηώλνληαη ηα εμήο: 

«Δλδείθλπηαη γηα όινπο όζνπο αγαπνύλ ηελ Δι-

ιάδα. Η Διιάδα έρεη θάλεη απίζηεπην comeback 

σο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο γηα ηνπο Σνπεδνύο 

ηαμηδηώηεο θαη ηδηαίηεξα ε Κξήηε» (Πεγή: Γξα-

θείν Τύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο). 

 

Ζ Διιάδα ζηελ πξώηε ζέζε ωο charter πξνν-

ξηζκόο γηα ηνπο νπεδνύο ηνπξίζηεο  

H Διιάδα αλέβεθε θέηνο ζηελ πξώηε ζέζε σο 

charter πξννξηζκόο γηα ηνπο Σνπεδνύο πνιίηεο, 

βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ 

Ticket. Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηνπξηζηηθνύ πεξηνδη-

θνύ Vagabong (188.000 αλαγλώζηεο) δεκνζηεύ-

ζεθε αθηέξσκα κε ηίηιν «Καινθαηξηλά   ηαμίδηα: 

επηζηξνθή ζηελ Διιάδα», ην νπνίν  ππνγξάθεη o 

δεκνζηνγξάθνο Per Andersson. Σην άξζξν αλα-

θέξεηαη επίζεο όηη «ε Διιάδα βξίζθεηαη θαη πάιη 

ζηελ θνξπθή ησλ θαινθαηξηλώλ ηαμηδηώλ γηα 

ήιην θαη ζάιαζζα, ζύκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνη-

ρεία ελόο εθ ησλ κεγαιύηεξσλ ηαμηδησηηθώλ 

γξαθείσλ/πξαθηνξείσλ ζηε Σνπεδία».  

Αθνινπζεί ζρεηηθή δήισζε ηεο Maria Gertell 

από ην ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν Ticket πνπ ελη-

ζρύεη ηα ελ ιόγσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία:  «Τόζν ε 

Ιζπαλία όζν θαη ε Τνπξθία “νπηζζνρσξνύλ”, ζε 

αληίζεζε κε ηελ Διιάδα, ε νπνία επηζηξέθεη ζηελ 

θνξπθή ηεο ιίζηαο, όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ 

charter πηήζεσλ γηα ην θεηηλό θαινθαίξη (Πεγή: 

Γξαθείν Τύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο).  

ΔΛΗΓΑ 4                              ΑΤΓΟΤΣΟ  
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ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ  

Event: Wood products & Technology 2014 

Duration: 2-5 September 2014 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax:  0046 31160330 

E-mail: stefan.sundqvist@svenskamassan.se 

Website: www.svenskamassan.se/en/sites/wood-products-technology/ 

 

Event: Precious—Stockholm Nordic Watch & Jewellery Fair  

Duration: 5-7 September 2014 

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: Scandinavian Caravan Show 

Duration: 11-14 September 2014 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 3610 29 47 

E-mail: franziska.eklund@elmia.se 

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

 

Event: Nordic Congress in Clinical Chemistry 

Duration: 16-19 September 2014 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088400 

Fax:  0046 31209103 

E-mail: confirmation@mci-group.com 

Website: www.nfkk2014.se 

 

Event: Post Expo Stockholm (Exhibition for Postal, parcel and courier industries) 

Duration: 23-25 September 2014 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@ukipme.com 

Website: www.ukipme.com/event-logistics.php 

 

Event: Gothenburg Book Fair 2014 

Duration: 25-28 September 2014 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088400 

Fax:  0046 31209103 

E-mail: info@bokmassan.se  
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