
Dagens äldre har höga förväntningar 
på livet. Ni som vänder er till målgrup-
pen 55+ har höga krav på att er mark-
nadsföring skall vara effektiv. Senior-
mässan är win-win-mötesplatsen för 
er och era kunder.

Att ställa ut på Seniormässan 
i Malmö betyder i korthet:
- närvaro på den enskilt största mässan 

riktad mot målgruppen i Skåne.
- att ni på ett enkelt sätt möter tusen-

tals presumtiva kunder i målgruppen 
55+.

- att ni får omvittnat goda möjligheter 
till marknads föring, försäljning och 
påverkan.

- att ni tar del av de fördelar som ett 
arrangemang på Malmö mässan, den 
största mäss anläggningen i regionen, 
innebär.

Seniorer är idag ofta aktiva och friska. 
Höga krav och en god ekonomi ger möj-
lighet till konsumtion för att tillgodose 
önskningar och behov. Dessa värden 
speglar våra besökare väl och de växer 
stadigt i antal – både i samhället i stort 
och på Seniormässan.

För publiken är Seniormässan en upp-
skattad och levande mötesplats. Här 
finns massor av inspiration, intressanta 
föredrag med namnkunniga personer 
på scen, aktiviteter och underhållning. 
Vid vår senaste mätning sade 94% att de 
gärna kom tillbaka och publiksiffrorna 
ligger på en stabil nivå från år till år. 
Seniormässans utställare är verksam-
ma inom kategorierna resor & turism, 

boende & tjänster, vård & omsorg, 
hjälpmedel, hälsa & skönhet, fritid & 
kultur samt teknik & forskning.

Seniormässans framgång bygger på 
bra innehåll, målmedvetet marknads-
föringsarbete och starka partners. Vi 
samarbetar självklart med de två stora 
pensionärsorganisationerna i Sveri-
ge, PRO och SPF Seniorerna. Vi lägger 
mycket tid och resurser på att nå ut via 
sociala och digitala medier, annonser i 
magasin och dagspress, tidningsbilaga i 
Sydsvenskan.

Arrangören Numera Mässor är eta-
blerad och har sedan 1996 arrangerat 
100-tals publika mässor och event.

Tag vara på möjligheterna 
som en medverkan på 
Seniormässan innebär.  

Seniormässan 2019, även i:
Göteborg 5–7 mars, 
Svenska Mässan
Stockholm 1–3 oktober, 
Stockholmsmässan
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Partners

Fyll i en intresseanmälan på www.seniormassan.se

FAKTA

Datum: 24–26 april 2019

Öppet: 10–16 alla dagar.
Plats: Malmömässan
Hemsida: www.seniormassan.se
• Arrangeras för sjunde gången 

2019
• Över 6 300 besökare och 

156 utställare 2018
• 55 % av besökarna var 40-talister
• 27 % av besökarna var 50-talister
• 11 % av besökarna var 30-talister
• 94 % av besökarna kommer 

gärna tillbaka 2019
Kvadratmeterpris: 1 295 kr. Matta 
samt avskiljande vit montervägg 
ingår. Grundavgift: 2 750 kr. Elut-
tag, företagsnamn på vår hemsida 
och i mäss guiden ingår. 
Alla priser exkl. moms.

Kontakta oss idag!
Vi hjälper dig att möta nya 
och gamla (!) kunder.

Susanne Green
Projektledare Malmö
Tel 0701-45 75 55

susanne.green@numeramassor.com

Maria Jarl 
Projektkoordinator
Tel 0735-28 87 45

maria.jarl@numeramassor.com

Mässmediet är fantastiskt. Till 
skillnad från många andra medier 
möter du här besökaren som tagit 
ett aktivt beslut för att träffa dig. 
Det personliga mötet ger oöverträf-
fade möjligheter att göra affärer 
med blivande och nuvarande 
kunder. 

Mässan – en effektiv 
marknadsföringskanal

 94% av besökarna 2018 kommer gärna tillbaka 2019!

A R R A N G Ö R

Krusegatan 19
212 25 Malmö 
Tel 040-18 68 80 
www.numeramassor.com

https://seniormassan.se/goteborg/bokamonter_gbg/

