SVERIGES LEDANDE BESÖKS - & HANDELSMÄSSA

Stora Nolia 2022, 6-10 augusti i Piteå

N Y HETER!

•

Stora Nolia är Sveriges ledande besöks- och handelsmässa som pågår under 5 dagar i augusti. Utställarna
inom en rad produktområden skapar unika möjligheter
till inspiration och shopping. Stora Nolia är även en
folkfest med härlig stämning och massor av intressanta
upplevelser och programpunkter varje dag.
Med Stora Nolia erbjuds en attraktiv handelsplats i Norrland där
utställare och besökare varje år träffas för att göra affärer, utbyta
erfarenheter, ta del av nya trender och titta på marknadens utbud. På
Stora Nolia finns även stora möjligheter att knyta kontakt med andra
företagare för framtida samarbeten. Stora Nolia innebär otroligt bra
marknadsföring och försäljning direkt till kund och mässans utställare
vittnar om god lönsamhet.
Besökarna kommer till Stora Nolia för att shoppa, få inspiration och
idéer, ta del av nyheter och upplevelser. Det Stora Nolias besökare
uppskattar med mässan är det stora utbudet, mångfalden, att det
finns mycket att se samt att det finns något för alla.
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OLOF PALMES GATA

ENTRÉ B

Områden flyttas, koncept tas fram, nya
branschområden växer. Läs mer på
www.storanolia.se
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HUSVAGN
& HUSBIL

LIVSSTIL
Upplevelser och inspiration för livets höjdpunkter. Tänk
ett livsstilsmagasin som flyttat från papperssidorna till
Stora Nolia.
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BO & BYGG
HUSVAGN
& HUSBIL
NÄRINGSLIV
& SAMHÄLLE

TEKNIK & MOTOR
Allt kring tekniska landvinningar och de senaste
nyheterna, inte minst på fordonsidan där vi siktar på att
samla så mycket inom eldrift som möjligt.

TEKNIK
& MOTOR

Intresset för att bo på hjul fortsätter att vara stort
i Norrland. Här finns möjligheter att göra affärer med
köpsugna kunder.

TEKNIK
& MOTOR
JAKT, FISKE,
VILDMARKSLIV

J A K T, F I S K E & V I L D M A R K S L I V
Produkter för jakt, fiske, vildmarks- och friluftsliv är väldigt efterfrågade bland Stora Nolias besökare. Här har
du möjlighet att presentera dom senaste produktnyheterna och även erbjuda besökarna din kunskap, inspiration och service.

ENTRÉ C

HALL
4:
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BO & BYGG
HALL 1

Här samlar vi era senaste produkter och lösningar som
kök, badrum, möbler och inredning, fönster, belysning,
förvaring, vvs, energi, säkerhet, hemelektronik, pool och
spa, trädgård och utemiljö. I hallen kommer dessutom
besökarna erbjudas ny inspiration och kunskap.

SHOPPING
HALL 4
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Valår! Intresset är stort bland alla som arbetar med påverkansarbete, näringslivsfrågor och samhällsbyggande.
Ta kontakt så snart du kan för att säkra plats.
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Jag rekommenderar alla företag
oavset t vilken bransch man
befinner sig i att vara utställare
på Stora Nolia. Syns eller hörs
man inte så finns man inte. Det
är 11:e året i rad för oss att
ställa ut, så tveka inte att
komma på plats ni ock så!
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Vi hade inte så stora förväntningar
på försäljningen men där blev
det en stor succé, och än idag så
ringer kunder som har set t oss på
,
mässan. Kunderna var fantastiska
om det är för att det är uppe i
Norrland vågar jag inte säga,
men vi blev varmt mottagna av
nya och gamla kunder.

Jag ångrade inte att jag ställde
ut på Stora Nolia. Folk från hela
Norrland kom och köpte mina
varor, mycket tack vare kvaliteten
och att jag, som producent, står
på mässan.
Lambriní Theodossiou
– Togora Gård
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VA RF Ö R SK A JA G
STÄL LA UT PÅ
ST O RA N O LI A?

Stefan Sandell
- Spakompaniet

MAT & DRYCK
TEKNIK
& MOTOR

SAMHÄLLE & NÄRINGSLIV

En av mässans stora besöksanledningar. De som vet hur
köptrycket från besökarna ser ut och fungerar, de vet
och kommer tillbaka år för år.

:J
ET

BO & BYGG

BO & BYGG

SHOPPING

HUSOMR
OM
ÅD
T
U

LIVSSTIL

H U S B I L A R & H U S VA G N A R

Mathantverk, närproducerad mat och dryck är hetare än
någonsin. Här ser vi till att skapa smakglädje för besökarna tillsammans med er i ett av mässans populäraste
produktområden.
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Håkan Wahlgren
– Memira
Gör det. Det lönar sig i längden. Otroligt bra marknadsföring direkt till kund. Många
kunder återkommer efter
mässan år efter år. Även försäljningen på mässan brukar
vara lönsam. Rik tigt rolig och
en fin upplevelse.
Jenny Gunillasson
– Busmonster

Norrland i medvind ett av många
skäl att delta på Stora Nolia 2022
Äntligen. Så känner vi på Nolia nu när vi åter får
göra mässor som lockar massor av människor.
Äntligen – för att vi också får sprida och dela
med oss av den framtidstro och entusiasm som
finns i Norrland. Och för att vi får fira 60 år tillsammans med dig.
Nolia har funnits sedan 1962 och tänker fira 60 år hela 2022,
inte minst under Stora Nolia (vår kronjuvel) som detta år hålls
i Piteå. Ett Piteå där undersökningar visar att ungefär 85 procent
av befolkningen redan bestämt att de ska gå på mässan.
Det gör oss ödmjuka men också entusiastiska över att få
bjuda alla dem och de många långväga besökare som vi vet
kommer att ta del av Stora Nolias breda utbud av produkter
och tjänster.
Vi står starka och jobbar stenhårt med att bygga en mässa
som tar nya steg, bygger nya upplevelser och ger ökad
attraktivitet för både utställare och besökare.
2022 har det dessutom aldrig funnits fler anledningar att

ställa ut. Det görs investeringar på över 1000 miljarder i Norroch Västerbotten. Med alla planerade investeringar följer
en ansenlig mängd av jobb inom alla sektorer och därför
behöver inflyttningen öka rejält. Tidigare gick flyttströmmarna från norr till söder. Nu är det här framtidsjobben kommer
att finnas.
Mässan ligger nästgårds till Europas största landbaserade vindkraftpark i Markbygden, i närheten av ”det svenska
klimatundret” som innebär miljardinvesteringar kring fossilfritt stål. Dessutom fick Northvolt i Skellefteå tidigare i år en
order på 120 miljarder som gör att den fabrik som ännu inte
är färdigbyggd måste byggas ut ytterligare.
Här byggs också Europas största landbaserade vindkraftpark i Markbygden, Norrbotniabanan som öppnar persontrafiken samt Botniabanan där de två banorna utgör viktiga
delar av godstrafiken i den Botniska korridoren.
Som ni förstår går framtidstron och entusiasmen att ta på.
Kom hit och känn av den du med. Och fira 60 år med oss!
Jonas Dahlberg
vd Nolia (och stor Stora Nolia-entusiast)

DELTAGANDE

KONTAKTA OSS

Grundavgift: 1900 kr
Monterhyra inomhus: 1245 kr/kvm
Hörnmontertillägg: 1400 kr

Lars Ekeberg
Projektsäljare

Monter för start-up företag, 4 kvm:
3815 kr/monter.
Grundavgift och miljöavgift tillkommer.
Har du ett nystartat företag och vill prova
på att ställa ut på Stora Nolia har vi ett
begränsat antal start-up montrar till subventionerat pris. Avser plats inomhus.
Monterhyra utomhus:
25 kvm – 12900 kr
50 kvm – 17900 kr
100 kvm – 25900 kr
>100 kvm – 145 kr/kvm
Medutställare: 1500 kr/st
Miljöavgift tillkommer

ÖPPETTIDER
Lör 6 augusti - Ons 10 augusti 10-19

lars.ekeberg@nolia.se
090 888 86 08
073 061 48 73

Peter Kattilasaari
Projektsäljare
peter@nolia.se
090 888 86 10
070 535 34 49

Anna Wikman
Projektledare
anna.wikman@nolia.se
090 888 86 07
070 627 34 04

WWW.STORANOLIA.SE

