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ÄNTLIGEN EN SENIORDAG I NORRTÄLJE

FREDAG 17 MAJ 2019

SOCIETETSPARKEN

VÅRENS
SENIORFEST!

Välkommen att ställa
ut på vårens seniorfest
i Norrtälje!
Norrtäljes första Seniordag arrangeras den 17 maj 2019.
Vi har arrangerat Seniordagen i Kungsträdgården i 4 år
och tar den nu vårt framgångskoncept till Norrtälje.
Vi placerar Seniordagen i Societetsparken eftersom vi ser
den som den perfekta platsen att möta Roslagsborna på.
Seniordagen är en dag som inspirerar till en härlig
vardag och en bättre framtid för våra seniorer. Det
finns plats för dig att ställa ut och visa upp dina produkter
eller tjänster till en av den mest intressantaste målgruppen seniorerna. Bland utställare finns bl.a. researrangörer, optiker, bostadsföretag och föreningar mm.
Seniordagen är endast en dag, vilket gör att vårt
event blir väldigt kostnadseffektivt då du slipper vara
borta från kontoret fler dagar men ändå möta många
besökare. Vill du vara med för att möta våra nyfikna
besökare är det dags att boka din plats.

PLATS & INNEHÅLL
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Aldrig har den seniora målgruppen varit större, på
Seniordagen möter du dom som både har tid och
pengar att spendera. Seniorerna står för över 70% av
den disponibla inkomsten i Sverige. Här möter du som
utställare en aktiv och köpstark målgrupp som är
nyfiken på livet, som vill upptäcka och planera för en
rikare vardag och framtid. Vi marknadsför oss mot
seniorer 60+ i Norrtälje och med 5 mils radie.
Missa inte möjligheten att nå den spännande målgruppen seniorer. De gillar att resa, har stort intresse
för kultur och natur. Över 70% använder internet
dagligen och de är väldigt aktiva på Facebook.

Planerade aktiviteter som lockar målgruppen:
Musikunderhållning, massor med olika typer av dans,
boulebana, föreläsningar, tipspromenad, möjlighet
att testa olika träningsformer, tävlingar och andra
aktiviteter som utställarna erbjuder.

MÅLGRUPPEN
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Välkommen som utställare

Utställarytor

Vi har olika storlekar av utställningsytor och det
finns något både det lilla och stora företaget.
För att säkra upp din plats – kontakta oss så hjälper vi
dig att hitta en plats som passar. Yta går endast att
köpa med Seniordagens godkända och medföljande
utställartält.

4 kvm
4 500 kr
6 kvm
6 500 kr
9 kvm
9 500 kr
18 kvm 15 000 kr
Större
Offert

(Obs, begränsat antal)

I priset ingår anmälningsavgift, tält, monteryta och marknadsföring av eventet.

Boka din monter
Projektledare
Lena Bergman
Tel 0722-50 90 44
lena@seniordagen.se

Öppettider fredag 17 maj: kl 10:00 – 16:00
www.seniordagen.se

Kontakta oss för bokning, frågor om ditt deltagande
eller den senaste ritningen för att se vilka platser som
finns lediga.

Fredrik Gustafsson
Tel 073-50 60 999
fredrik@targetgroup.se

Åsa Ambrus
Tel 070-749 39 57
asa@@seniordagen.se

Rickard Johansson
Tel 073-930 86 83
rickard@seniordagen.se

DAGS ATT BOKA
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www.seniordagen.se

