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Pressinbjudan Elfack: Sverige står inför en
stor omställning mot ett mer elektrifierat
samhälle
Media hälsas välkommen att ackreditera sig till Nordens ledande mötesplats
för el- och energibranschen – Elfack på Svenska Mässan i Göteborg, som i år
fyller 50 år.
Sverige står inför en stor omställning mot ett mer elektrifierat samhälle.
Förändringskraft är också temat för årets Elfack, där aktörer från hela energioch elmarknaden möts under fyra dagar. Mötesplatsen innehåller tre delar:
utställardelen Elfack, framtidsarenan Switch och strategikonferensen Power
Circle Summit. Arrangörerna räknar med ca 25 000 besökare och har 435
bokade utställare.
Datum: 7-10 maj 2019
Plats: Svenska Mässan i Göteborg
Ackreditering
till Elfack och Switch: https://elfack.com/press/ackreditering/till Power Circle
Summit: För deltagande under strategikonferensen Power Circle Summit
maila veronica.nyblom@svenskamassan.se
Pressrum: Plan 2, rum R7. Pressrummet är öppet tisdag till torsdag, 7-9 maj
klockan 09:00-17:00 och fredag 10 maj klockan 09.00-14:00
Höjdpunkter under Elfack:
•

7 maj kl 10.00 – Paneldiskussion: Dags för en jämställd
elbransch! Idag är endast 2 procent av Sveriges elektriker,
kvinnor. Hur lockar vi fler kvinnor till en av Sveriges mest
ojämnställda branscher?

•
•

8 maj kl 15.00 – Räcker energin när vi ska ladda våra eldrivna
fordon? Reine Lönn på Gnosjöföretaget GARO.
9 maj kl 11:00 – Sätt inte ljus med lampor! Kommer vi ha behov
av ljus i mörkret i framtiden? AI förändrar och gör att teknik,
system och belysning kommer att samverka på helt nya sätt.
Johan Röklander, Jönköpings tekniska högskola.

Höjdpunkter under Switch:
•
•

•

8 maj kl 12:00 – 6 start-up företag presenterar smarta IoTlösningar.
9 maj kl 10:00 – Möt Signify som berättar om framtidens
fastigheter där belysningssystemen knyts samman med ITnätverk, vilket skapar helt nya möjligheter för datainhämtning
och tjänster.
9 maj kl 09:00 – Vad krävs för att bygga hållbara och smarta
städer, Johanneberg Science Park driver flera projekt, bland
annat ElectriCity, Fossil-free Energy Districts och Iris Smart
Cities. Ta del av resultat från olika projekt. Claes Sommansson,
Johanneberg Science Park

Höjdpunkter under Power Circle Summit
•
•

7 maj kl 10.00 – Anders Ygeman, energi- och
digitaliseringsminister, invigningstalar.
7 maj kl 12.20 – Innovationsracet. Insamling av mikroplaster i
våra tvättmaskiner? Eller självlärande system som upptäcker
brister i elkvaliteten? I Innovationsracet gör 5 startup-företag
upp om den bästa innovationen.

För mer information kontakta:
Ola Lundqvist, affärsansvarig
031-708 82 45
ola.lundqvist@svenskamassan.se
Om Elfack
Elfack är Nordens största mötesplats där hela el- och energibranschen visar nya
produkter och lösningar. Här träffas 25 000 aktörer inom el- och energibranschen
för att göra affärer, knyta kontakter, hitta nya lösningar, få inspiration och
kunskapsutbyte. Under Elfack arrangeras även strategikonferensen Power Circle

Summit och innovationsfönstret Switch. Elfack arrangeras av Svenska Mässan i
Göteborg.

Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och är en av norra Europas
största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg.
Svenska Mässan har visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats
genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Koncernen arbetar
framgångsrikt med mässor och möten, hotell, restaurang och underhållning.
Varje år välkomnar vi cirka 1,8 miljoner besökare till vår mötesplats. Svenska
Mässans huvuduppdrag är att främja näringslivet och årligen genererar
koncernen drygt 3,1 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till
Göteborg. Läs mer på www.svenskamassan.se
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