
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 Göteborg betyder i korthet:
- närvaro på den enskilt största mäss-

san riktad mot målgruppen i Västra 
Götaland.

- 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.

Äldre 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, aktiviteter, 
intressanta föredrag och underhåll-
ning. Vid vår senaste mätning sade 92% 
av besökarna att de gärna kom tillbaka 
nästa gång mässan arrangeras. För att 
lättare kunna överblicka Seniormässan 
är den indelad i olika områden: Resor
& Turism, Boende & Tjänster, Vård & 
Omsorg, Hjälpmedel, Hälsa & Skönhet, 
Fritid & Kultur samt Teknik & Forsk-
ning.

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 och annon- 
sering. Bland annat kan nämnas annon- 
ser i GP, GT, Metro, Svenska Mässans 
tidning, tidningsbilaga till GP etc.
   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:
Malmö 24–26 april 2019, 
Malmömässan

Stockholm 1–3 oktober 2019, 
Stockholmsmässan
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FAKTA
Plats: Svenska Mässan, Göteborg
• 7 272 besökare 2018
• 150 utställare 2018
• Arrangeras 2019 för femte 
gången
Kvadratmeterpris: 1 295 kr. Matta, 
och avskiljande vit montervägg 
ingår.
Grundavgift: 2 750 kr. Eluttag, 
företags namn på vår hemsida och 
i mäss guiden ingår. Alla priser 
exkl. moms

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

 92% av besökarna kommer gärna tillbaka!

A R R A N G Ö R

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

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

Leon Giannaridis 
Projektledare
Tel 0708-38 78 08

leon@numeramassor.com

Peter Gillemo 
Projektsäljare
Tel 0765-46 55 99

peter.gillemo@numeramassor.com

Maria Jarl
Projektkoordinator
Tel 0735-28 87 45

maria.jarl@numeramassor.com

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

