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Seniormässan 9–11 maj på Malmömässan

Seniormässan inspirerar
Tillvaron förändras med åldrandet men om man ser det som en ny fas i livet har
det mycket att erbjuda. Seniormässan ger besökaren inspiration och kunskap om
hur man som äldre kan leva ett rikt och aktivt liv.
På Seniormässan, Malmömässan 9–11 maj, står närmare 150 företag, organisationer och
representanter från det offentliga beredda att ge rådgivning och skänka inspiration till
alla som är 55+.
Utställningen har innehåll inom resor, turism, boende, vård, omsorg, hjälpmedel, hälsa,
skönhet, fritid och kultur. Ett brett spektrum som skall erbjuda så mycket som möjligt
samlat under samma tak.
–

Hela mässan är anpassad för äldre och syftar till att visa på möjligheter när man
träder in i en ny livsfas. Det är femte gången vi gör mässan i Malmö. Den har vuxit
för varje år vilket visar på ett ökat intresse och en växande skara seniorer i
samhället, säger Christina Persson, projektledare för Senior.

Förutom utställningen finns ett stort föreläsningsprogram med fler än 60
programpunkter inom vitt skilda områden. Bland talarna finns välkända profiler som
Alexandra Charles, Knut Knutson, Gunnel Carlson, Jesper Aspegren, Per T Ohlsson, Bengt
Frithiofsson och många fler. Det blir också operett-singalong med professionella
operasångare och musikunderhållning med artisten Linda Rapp.
Dessutom finns också många aktiviteter på mässan: enklare hälsotester, rådgivning med
bland andra Malmö stad, mattcurling, hjälp med mobiltelefonen, vin- och
whiskyprovning och mycket mer.
–

Som besökare ska man bli inspirerad, få bra och saklig information men även
underhållning och förströelse – det är Seniormässans roll, säger Christina
Persson.

För mer information kontakta projektledare Christina Persson, 0708-73 33 92
christina.persson@numeramassor.com
Mässfakta:
Senior på Malmömässan i Hyllie. 9–11 maj 2017. Öppet 10–16 alla dagar.
www.seniormassan.se
Arrangör: Numera Mässor, en av Sveriges största mässarrangörer. Seniormässan är
Sveriges största mötesplats för seniorer och arrangeras årligen även i Stockholm och
Göteborg. www.numeramassor.com

