
TISDAGEN 9 MAJ 
KUNGSTRÄDGÅRDEN

UTSTÄLLARINBJUDAN



Välkommen till 
Sveriges mest välbesökta 
seniorevent!

Som utställare på Seniordagen möts du av härliga besökare 
som är nyfikna på livet och som vill upptäcka nya resmål, 
hjälpmedel, vänner och planera för en bättre framtid. 

På Seniordagen 2022 kom ca 17 000 besökare på 1 dag, 
vilket gör att vårt event blir den största mässan i Sverige för 
att möta vår målgrupp. Det blir dessutom extremt 
kostnadseffektivt då du slipper vara borta från kontoret fler 
dagar men ändå möta så många intressanta besökare.

Det finns plats för dig att ställa ut och visa upp dina 
produkter eller tjänster. Under dagen bjuds besökarna på 
intressanta föreläsningar, massor av spännande utställare 
och det är fri entré för besökarna.



Vill du vara med och möta 
en av Sveriges mest 
intressanta målgrupp?
I Sverige finns ca 2 miljoner personer som är över 60 
år, och de står för ca 70% av den disponibla 
inkomsten i landet. Aldrig har den seniora 
målgruppen varit större och mer välmående. Det är 
det enda marknadssegmentet som förväntas växa de 
kommande tio åren. 

Välkommen att delta på Sveriges mest välbesökta 
seniorevent som marknadsför sig till seniorer 60+ i 
Stockholm. 



Vi har olika storlekar av utställningsytor och det finns något som passar både det stora och lilla 
företaget. Yta går endast att köpa med Seniordagens godkända utställartält som ingår i priset.

Välkommen som utställare!

Utställarytor 

4 kvm   6 400 kr 
6 kvm 10 900 kr 
9 kvm 15 300 kr 
18 kvm 25 000 kr 
27 kvm 34 000 kr

I priset ingår 
anmälningsavgift, tält, 
monteryta och 
marknadsföring av eventet. 
50 % av kostnaden faktureras 
1:a januari 2023 vid bokning 
och resterande 60 dagar 
innan eventet. 

Boka din monter 

Erik Tingström
Tel 08 505 73 812
erik.tingstrom@newsfactory.se

Odd Westman
Tel 0763 253 994
odd@newsfactory.se

Projektledare 
Lena Bergman 
Tel 0722-50 90 44 
lena@seniordagen.com
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