
Var?Hur?
Elmia, Jönköping
Entré sker via södra entrén, 
mittemot Kinnarps arena.

Förregistrera dig för fri entré,  
anmälan till seminarier.
elmiapark.se

När?
Mässa
24 september  9-17
25 september  9-17
26 september  9-16

Konferens 
Urban Green Talks
24 september 9-16

Seminarier Golfbanor
24-25 september

Seminarier Fotbollsarenor
26 september

Tre inspirerande dagar av möten, 

branschnyheter, utställning och kunskap. 

Tillsammans skapar vi förutsättningarna 

för framtidens gröna miljöer!

80 SEMINARIER & AKTIVITETER

5 UPPLEVELSEARENOR

150 UTSTÄLLARE

GRATIS BUSSRESA Boka nu på elmiapark.se

Enkelt & hållbart



I år har du möjlighet att åka buss till mässan. 
Resan är gratis och du kan kliva på bussen 
utmed någon av våra sju förutbestämda rutter 
runt om i landet. På resan kan du förbereda ditt 
besök och du kommer enkelt och smidigt till 
och från mässan.

Urban Green Talks  
24 september 
- konferens för grönare
ytor i stadsmiljö

Med Urban Green Talks tar 
Elmia Park klivet bortom mässa, 
och blir i ännu högre grad en 
kunskapsspridare, inspirationskälla 
och förmedlare av visionära 
tankar kring framtidens gröna 
stadsmiljöer. 

Konferensen börjar med ett 
gemensamt spår där fokus 
ligger på varför vi behöver gröna 
miljöer i städerna. Därefter delas 
konferensen upp i två parallella 
spår, trender och framtid samt 
praktik och projekt.
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Anlägga, Växa 
och Attrahera

Elmia Park samlas kring orden 
Anlägga, Växa och Attrahera.  
Med dem sammanfattar vi hela  
den process som ligger till grund 
för utvecklingen av grönare ute- 
och stadsmiljöer.

Elmia Park är Nordens ledande mötesplats för dig som utvecklar och arbetar 
med gröna ytor på golfbanor, kyrkogårdar och i stadsmiljö. I år har vi en 

tydligare ambition om att sprida kunskap och lyfta det senaste i branschen. 
Tre intensiva dagar med möten, inspiration och kunskap.

Följ oss
Facebook
LinkedIn

elmiapark.se

Anlägga
Alla fantastiska miljöer börjar här. 
Möjligheterna, teknikerna och  
maskinerna, avsedda för små  
och stora projekt i utemiljöer.

Växa
Allt du behöver för att få miljöer 
att grönska. Träd, buskar och  
växter, därutöver teknik och 
förnödenheter som krävs för 
att få dem att frodas.

Attrahera
Det som gör upplevelsen komplett. 
Attrahera handlar om ljus, material-
val, rumslighet och att uppmuntra till 
lek, rörelse och vila.

Res hållbart - ta bussen

I samarbete med SGA arrangerar vi 
seminarier med fokus på golfbanor och 
fotbollsarenor med bland annat ämnen 
som ledarskap i en digitaliserad värld, 
hur man bekämpar snömögel och hur 
man sköter en fotbollsplan optimalt. 

Seminarier  
golfbanor & fotbollsarenor
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