Eslöv 2014-03-27

INBJUDAN
till Nordens största flygplansmässa
Vi som arrangör har glädjen att bjuda in er och er flygklubb samt flygintresserade vänner till
året flyghändelse och flygmässa i Norden.
Nordic Aero Expo flygmässa går detta året den 12 till 13 Juli på Eslövs flygplats - ESME.
Ta tillfället och besök Nordens största och enda riktiga flygmässa.
Vi har bjudit in alla ledande tillverkare, leverantörer, och återförsäljare från Norden och några
andra från norra Europa. Utställarna får möjligheten att demonstrera och visa upp sina
flygplan, avionik, radio/transponder och annan utrustning.
Flygmässans område är inhägnat och avstängt för allmänheten vilket kräver att ni har biljett
för tillträde. Vi erbjuder gratis inträdesbiljett om ni registrerar er via vår hemsida och i vårt
biljettbokningssystem. Att boka biljetten gör du enklast på vår hemsida under fliken Boka din
biljett. För de som vill besöka mässan utan att registrera sig finns möjlighet att på plats
betala sin inträdesbiljett, en dagbiljett kostar ca 150 SEK per person.
Vill du boka din gratis inträdesbiljett direkt för de båda dagarna, klicka här!
Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om flygmässan och hur du hittar dit med olika
transportmedel, samt där finns även Fly In information om du kommer dit med eget flygplan.
På vår hemsida publicera vi löpande information och nyheter om alla utställare och tillverkare
som kommer delta under dessa fantastiska mässdagar i juli.

Allt information finns att läsa på vår hemsida: www.nordicaeroexpo.eu
Vi uppskattar om ni vill distribuera denna inbjudan vidare inom er klubb, till andra
flygare och vänkrets av flygintresserade.
Exempel på inbjudna tillverkare:
Aeroprakt , FK-Lightplanes, Pipistrel, Remos, Flygplansfabriken, Flight & Safety Design AB, Piper, TL Ultralight,
Aerospool, Cessna, Breezer Aircraft, Evektor, BMP Rotax, Magni gyro, DTA, Schempp-Hirth ...

Exempel på inbjudna importörer och återförsäljare:
Norsk Flyservice AS, CFT trading, Light Sport Aviation Scandinavia, Nordic Light Aviation, BenAir As, Diamond
Scandinavia, UL-bolaget, Edge Performance, Autogyro GMBH, Aerocomp AB, Tomoto Aviation, Glomco AS ...

Välkommen till Nordic Aero Expo
Nordic Aero Expo
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Stad: LUND
Email: expo@nordicaeroexpo.eu

Kontaktpersoner
Fly In ansvarig - ESME: flyin@nordicaeroexpo.eu
Ansvarig för utställare: exhibitor@nordicaeroexpo.eu
Transport/parkering: transport@nordicaeroexpo.eu
Press/tidningar: media@nordicaeroexpo.eu
Projektledare mobil: +46 (0)734 220301
Flygplatsansvarig mobil:+46 (0)705 547000

