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Inbjudan 
till deltagande i Team Swedens samlingsmonter 

MSPO 6-9 september, 2016 i Kielce, Polen. 
  
MSPO är en ledande mässa för försvars och säkerhetsindustrin som öppnas årligen av Polens 
president och gästas av högt uppsatta beslutsfattare från Polen och utlandet. Mässan 
gästades 2015 av drygt 20 000 besökare och 600 utställande företag från ett 30-tal länder.  
 
Tillväxttakten av antalet besökare och utställande företag växer med ca 20 % årligen, vilket 
gjort MSPO till en av Europas största mässor för branschen. 
Klicka här för mer information om MSPO. 
 
SOFF och Business Sweden har inlett ett samarbete i Polen som går ut på att i samband med 
MSPO 2016 erbjuda medlemsföretagen deltagande i svensk samlingsmonter. 
 
Erbjudandet innebär: 

 Individuell kartläggning av affärsmöjligheter och affärspartners 

 Individuellt och förbokat mötesprogram med 6-10 potentiella affärspartners  

 Tillgång till mötesrum i den svenska samlingsmontern 

 Support med mötesuppföljningar efter MSPO 2016 
 
Anmälan görs senast 20 februari 2016 via anmälningsformulär. 
I denna inbjudan finns rekommenderade flygförbindelser, planskiss på samlingsmonter, 
anmälningsformulär med prisuppgifter, samt allmänna villkor. 
 
För frågor angående MSPO 2016, vänligen kontakta: 
Catharina Stenius – Marknadskoordinator SOFF, catharina.stenius@soff.se +46 702 69 45 22 
Wilhelm Wojtasik – Senior Project Manager Business Sweden Warszawa, 
wilhelm.wojtasik@business-sweden.se +48 664 431 072 
 
 
Rekommenderade flygförbindelser 

 Från Stockholm: 5 september ARN-WAW 1010-1155,  9 september WAW-ARN 1700 
– 1845 med LOT Polish Airlines  

 Från Göteborg: 5 september GOT-CPH 1240-1330, CPH-WAW 1535-1655, 9 
september WAW-CPH 1725-1845, CPH-GOT 1950-2045 med SAS 

 Från Malmö: 5 september CPH-WAW 1535-1655, 9 september WAW-CPH 1725-1845 
med SAS 

 
Business Sweden är avtalspart gentemot medlemsföretagen och kommer ordna med 
transport mellan flygplatsen i Warszawa och Kielce, samt förbokning av hotell. Kostnader för 
hotell och flyg ner till Polen betalas individuellt av företagen. SOFF kommer att finnas med 
egen representation under hela mässan. 

http://www.targikielce.pl/en/23rd-international-defence-industry-exhibition-mspo,5170/23rd-international-defence-industry-exhibition-mspo,5170.htm
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Sverige och Polen har nyligen skrivit under ett ramavtal om samarbete inom 
försvarsområdet, vilket gör Polen till ett av få länder som Sverige har ett sådant avtal med. 
Polen har avsatt 33 MDR EUR för modernisering av sitt försvar för åren 2013-2022. Business 
Sweden har identifierat affärsmöjligheter inom försvars och säkerhetsindustrin där Sverige 
är konkurrenskraftigt till ett värde av 12 MDR EUR.  

Affärerna som är viktiga för Sverige kommer framförallt att avgöras under åren 2016-2018. 
Polen vill samarbeta med Sverige p.g.a. vårt rykte som pålitlig samarbetspartner. Svenska 
företag kan vara med och ta del av affärsmöjligheterna genom att antingen delta i 
upphandlingarna själva eller genom olika samarbetsformer tillsammans med polsk partner. 

Varför svensk samlingsmontern på MSPO? 

 Under mässan knyts kontakter med bl a polska: försvarsmakten, försvarsministeriet, 
företag inom försvars- och säkerhetsindustrin, polismyndigheten, brandförsvaret, 
tullen och räddningstjänsten m.fl. 
 

 Prioriterad placering av samlingsmontern i närheten av Polska försvarsministeriet och 
övriga svenska företag som ställer ut under mässan bl.a. SAAB och BAE Systems 
 
 

 

Business Sweden och SOFF har tagit fram ett förslag på samlingsmonter för MSPO 2016 
enligt den officiella grafiska profilen för Sverigefrämjande i utlandet. Ändringar kan komma 
att ske. 
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En preliminär bokning av utställningsyta har gjorts i huvudbyggnaden (F) i nära anslutning till 
andra företag med Sverige koppling och det polska försvarsministeriet. Ändringar kan 
komma att ske. 

Sista anmälningsdag är 20 februari 2016 
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ANMÄLNINGSFORMULÄR FÖR DELTAGANDE TILL DEN SVENSKA DELEGATIONEN OCH 
SAMLINGSMONTERN I SAMBAND MED MSPO 2016  

 

Vänligen ange omfattning av deltagande i samband med MSPO 2016. Business Sweden´s Allmänna villkor för 
deltagande i exportaktiviteter i samverkan, daterad 2011-06-23, gäller för detta projekt. 

50 000 SEK   

 Deltagande i svensk samlingsmonter 

 Individuell kartläggning av affärsmöjligheter och affärspartners 

 Individuellt och förbokat mötesprogram med 6-10 potentiella affärspartners  

 Tillgång till mötesrum i den svenska samlingsmontern 

40 000 SEK  

 Som ovan, men utan deltagande i svensk samlingsmonter 

10 000 SEK / månad (priset gäller i samband med anmälan till MSPO 2016. Därefter 15 000 SEK / månad) 

 Månadsavgift för aktiv uppföljning av möten i samband med MSPO. Månadsavgiften löper tills vidare 
från och med september 2016 tills deltagande företag meddelar Business Sweden skriftligen eller via 
mail att tjänsten avslutas. Ingen uppsägningstid tillämpas. 

Fakturering för deltagande sker i SEK den 1 maj 2016. Fakturering för aktiv uppföljning sker i efterhand i slutet 
av varje månad. 30 dagars betalningstid gäller på fakturan. 

 

Anmälan skickas till catharina.stenius@soff.se eller wilhelm.wojtasik@business-sweden.se  
senast 20 februari 2016. 

 
Namnteckning  

Namn 
 
 

Befattning 
 
 

Företag 
 
 

 
Fakturerings 
Adress 

 
 

 
Org. Nummer 

 
 

E-mail 
 
 

Telefon (direkt) 
 
 Mob  

  

 

 

 

 

mailto:catharina.stenius@soff.se
mailto:wilhelm.wojtasik@business-sweden.se
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DELTAGANDE I  

EXPORTAKTIVITETER I SAMVERKAN 
(utställningar, delegationsresor etc.) 

1. Allmänt 
Business Sweden förbinder sig att genomföra i inbjudan beskriven exportaktivitet under förutsättning att 
erforderligt antal företag tecknat sig genom bindande anmälan om deltagande och att inte hinder som anges i 
punkt 5 nedan föreligger för aktivitetens genomförande. 

2. Deltagaravgift 

Företag som deltar i aktiviteten förbinder sig att samverka för att uppnå syftet med denna och underlätta dess 
genomförande samt erlägga i inbjudan angiven avgift. Deltagande i aktiviteten får inte, utan BUSINESS SWEDENs 
föregående skriftliga medgivande, upp- eller överlåtas till annan. Alla priser anges – där annat inte uttryckligen 
framgår – exklusive moms. Deltagaravgiften skall betalas i förskott. 

Om priset angivits i SEK och Business Sweden har att erlägga vissa kostnader i lokal valuta, skall priset vid betal-
ning justeras om valutakursen förändrats med mer än 5% från inbjudans datum till faktureringsdagen.  

I händelse av att färre företag anmäler sitt deltagande i aktiviteten än som förutsatts i inbjudan, förbinder sig 
deltagande företag att betala en höjning med högst 10% av den i inbjudan angivna deltagaravgiften. 

Betalningstid är 30 dagar från faktureringsdatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande 
svensk referensränta plus åtta (8) procentenheter. Eventuella kostnader för inkasso eller andra åtgärder för 
betalning debiteras företaget. 

3. BUSINESS SWEDENs åtaganden  

BUSINESS SWEDENs åtaganden är begränsade till vad som anges i inbjudan och dessa villkor. Ersättning för 
tjänster som BUSINESS SWEDEN åtagit sig att utföra enligt skriftlig överenskommelse, utöver vad som ingår i 
aktiviteten, skall betalas löpande efter fakturering.  

BUSINESS SWEDEN har rätt att avvika från det sätt att genomföra aktiviteten som angivits i inbjudan om detta är 
befogat för att kunna genomföra denna. 

4. Annullering m m 

Anmälan är bindande. Om inget annat anges i anmälan debiteras vid annullering av deltagande hela 
deltagaravgiften fr.o.m. det att BUSINESS SWEDEN mottagit och bekräftat företagets bindande anmälan.   

5. Force majeure m m 

BUSINESS SWEDEN får inställa aktiviteten eller under rimlig tid uppskjuta genomförande av denna om hinder för 
eller orimlig fördyring av dess genomförande uppkommer eller om dess genomförande skulle kunna äventyra 
säkerhet för person eller egendom som berörs av aktiviteten, allt på grund av händelse eller förhållande utanför 
BUSINESS SWEDENs rimliga kontroll (force majeure-händelse). Som sådana händelser eller förhållanden åsyftas 
bl a, men inte uttömmande, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar av alla slag (häribland krig, 
krigsliknande situationer, sabotageaktioner etc), naturhändelser (jordbävningar, orkan, översvämningar etc), 
plötsliga skadegörande händelser (eldsvåda, explosioner etc), arbetskonflikter (strejk, lockout, blockad, maskning 
etc), myndighetsanknutna händelser och ingripanden (lagändringar, ny lagstiftning, valutakursändring) och andra 
oförutsebara händelser eller oförutsebara konsekvenser av förutsebara händelser av typen brist på 
transportmedel, hantverkare, elkraft etc. 

BUSINESS SWEDEN skall snarast efter det att force majeure-händelse bedöms föreligga på lämpligt sätt under-
rätta de deltagande företagen. 

Verkan av åberopad force majeure-händelse är, förutom vad som sagts i första stycket, att BUSINESS SWEDEN är 
befriat från ekonomiska konsekvenser, bl a skadestånd för försenat, uteblivet eller icke avtalsenligt 
genomförande av aktiviteten. 

6. Tvister m m 

Dessa villkor skall tillämpas och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor skall slutligt 
avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat 
skiljeförfarande. --------Corporate staff – 2011-06-23 


