Bil på Stora Nolia
6 -10 AUGUSTI 2022, PITEÅ

Stora Nolia gjorde ett test med elbilar under mässan
i Umeå 2019. En lyckad satsning som vi nu utvecklar
vidare. Vi ser en närmast omättlig efterfrågan på
produkter, information och råd kring olika typer av
eldrivna fordon.
I Norrbotten finns ett enormt intresse för elfordon
men också ett stort köpsug, något som tidigare års
medverkan av bland annat Tesla och flera utställare
med elmopeder visat.
Vi vill därför göra vad vi kan för att även möta denna
efterfrågan på årets Stora Nolia i Piteå och vill därför
erbjuda er inom fordonsbranschen möjlighet att
ställa ut, gärna med fokus på eldrivna fordon.
Vi siktar även på att få med myndigheter och
intressenter som kan erbjuda information och
rådgivning att delta på årets mässa för att kunna
ge en så bred kunskap som möjligt om denna
fordonsomvandling.

Mässan arrangeras av Nolia AB

Stora Nolia är Sveriges ledande
besöks- och handelsmässa med
runt 60.000 besökare och 300 utställare på en yta av 120.000 kvm
som pågår under 5 dagar i
augusti. Det är en mässa och en
folkfest som genomförs vartannat
år i Umeå och vartannat år i Piteå.

www.storanolia.se
Elbilsförsäljningen rusar på
Det har hänt mycket bara under det senaste
året när det gäller nybilsförsäljningen. Statistik
från BIL Sweden visar att, efter ett skakigt
2020, ökade både nybilsförsäljningen och
andelen laddbara bilar under 2021. Förra året
var hela 45 procent av alla nya bilar laddbara,
en rejäl ökning från 32,2 procent under
2020. Sverige utmärker sig med högst andel
laddbara bilar bland nyregistreringarna i EU.
Framför allt ökade försäljningen av elbilar
med 106 procent, en utveckling som bara ser
ut att accelerera då en stor andel av de senaste månadernas ökning skett hos privatkunder.

Deltagande
PRISER:

MÄSSANS NYA ÖPPETTIDER:

Grundavgift: 1900 kr

Lördag 6 aug: 10.00-19.00

Monterhyra utomhus:

Söndag 7 aug: 10.00-19.00

25 kvm – 12900 kr
50 kvm – 17900 kr
100 kvm – 25900 kr
>100 kvm – 145 kr/kvm

Måndag 8 aug: 10.00-19.00
Tisdag 9 aug: 10.00-19.00
Onsdag 10 aug: 10.00-19.00

Medutställare: 1500 kr/st
Miljöavgift:
Monter 1-15 kvm: 95 kr/monter
Monter 16-49 kvm: 295 kr/monter
Monter 50- kvm: 995 kr/monter

Kontakta oss för din bokning!
Lars Ekeberg
Projektsäljare

Peter Kattilasaari
Projektsäljare
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