
24 Polymervärlden nr 3-20

Förra årets mässa var välbesökt.  Bilder: Easyfairs

Nästa år är det dags
för Plastteknik Nordic

Genom corona-viruset har praktiskt taget alla utställningar i Europa  
i år lagts i malpåse. Så blev även fallet med Elmia Polymer som nu skjuts 
fram till 2022. 
Nästa år har vi dock åter en nordisk polymerutställning. 26-27 maj 2021 
slås portarna upp till Malmömässan för Plastteknik Nordic för 11:e gången. 
Mässan hålls under två dagar med möten, utställarnyheter samt seminarier 
med föreläsare från företag som är relevanta för nordisk plastindustri.  
Här kommer man att kunna uppdatera och utbilda sig inom en mängd 
olika områden. 

U
tställare är företag inom  
maskiner och produktdesign,  
underleverantörer samt leve- 
rantörer av råvaror, additiver,  
test- och mätutrustning, 3D 
och återvinning  

– Mässan 2021 kommer 
ha ett ännu större fokus på återvinning  

Anna-Karin Forssblad
är projektledare för

Plastteknik Nordic 2021

och återbruk, resursskapande proces-
ser, hållbara plastprodukter, förnybara  
samt kort/långlivade material och 
cirkulär ekonomi, vilket gör företag 
inom recycling extra aktuella, säger 
Anna-Karin Forssblad, projektledare 
för Plastteknik Nordic 2021 och fort-
sätter: 

– Forskningsinstitut som RISE och 
Norner finns representerade. Ny teknik 
och innovationer inom alla områden  
är såklart högprioriterat och mässan  
arrangerar paneldebatter där man  
lyfter plastens för- och nackdelar och 
diskuterar plaster i samhällsdebatten.

Fokusområden
Fokusområden ur besökarperspektiv 
kommer att vara:  
• Produktdesign
• Råmaterial och additiver
• Bearbetning och produktion (inkl 3D)
• Integrerad automatisering
• Recycling

Besökarna
Man räknar med att besökare är de som 
arbetar med design, tillverkning och 
återvinning där polymerer är eller kan 
bli ett materialval, särskilt inköpare  
och beslutsfattare inom automotive, 
medicin- och läkemedelsindustri och 
livsmedelsindustri, bygg och konstruk- 
tion samt retailers.

På mässan kan de göra affärer, 
nätverka och upptäcka nyheter inom  
teknik, material, innovationer och till-
verkningsmetoder. Det kommer också 
att finnas möjlighet till kompetens-
utveckling och ett gediget talarprogram.  
Branschen vill också visa hur den tar 
sitt ansvar för en hållbar framtid.


