
 
 

13-14 september 2017 
 

Nu är det dags för Norrbottens hjälpmedels- och hälsomässa för både barn och vuxna.  

Mässan vänder sig till leverantörer och utställare som har något att förmedla vad gäller 
hjälpmedel, vård och omsorg till brukare. 
 

Mässan pågår under två dagar i Luleå: 

Datum: 13-14 september 2017   

Lokal:  Luleå Energi Arena   

Öppettider: 09.30-16.00, gäller båda dagarna   

 
Kostnad 

Monterstorlek:  
Monter 7,5 m²  (3 x 2,5 m) 3 750: - exkl. moms, för båda dagarna  
Monter 10 m² (4 x 2,5 m) 5 000: - exkl. moms, för båda dagarna  
Monter 15 m² (6 x 2,5 m) 7 500: - exkl. moms, för båda dagarna  

 

I priset ingår: 
Monterplats inkl. bakre täckande vägg och 1 m skiljevägg mellan montrarna  
Grå täckande filtmatta (samma matta över hela mässgolvet) 
El och WiFi 
Utställarmiddag för 1 person, fikabiljetter till utställare. 
Tillgång till konferensrum i anslutning till mässlokal (måste bokas i anmälan) 
 

Tillval av utrustning till montern: 
Stol med stoppad sits    95 kr/ st  
Barstol   100 kr/ st 
Bar-bord, Ø 40 cm  450 kr/ st  
Bord, 80x180 cm  450 kr/ st  
Spotlights till monter  195 kr/ st 
 

Bokning och tillval anges i anmälan. 
Faktura skickas ut efter mässans genomförande. 
 

Anmälan 

Anmälan till mässan görs via länk: 
Anmälan Hjälpmedel och hälsa i fokus 2017 

Sista anmälningsdag 2017-05-19 
 

https://simplesignup.se/event/93370


Informationssida 

https://www.nllplus.se/hjalpmedel-och-halsa-i-fokus 
 

Gemensam middag  

Vi inbjuder till en gemensam utställarmiddag, onsdag den 13 september kl. 18:00-22:00.  
Det blir en skärgårdskryssning i Luleås vackra  
skärgård med god mat och livemusik - fem rätter och 
fem akter.  

 
I deltagaravgiften ingår utställarmiddag för en person.  
Om ni önskar anmäla fler personer, kan ni vid anmä-
lan ange extra antal till en kostnad av  
600 kr/person (exkl. moms).  
Kostnaden faktureras samtidigt med deltagaravgiften.  

 
 
Hotell, kommunikation och mässlokal 

Mässlokalen, Luleå Energi Arena, är centralt beläget inne i Luleå med gångavstånd från city.  
 
Flygplatsen, Luleå Airport, är beläget ca 7 km från Luleås stadskärna. Transport från flyg-
plats kan ske med buss eller taxi. 
  
 

Adress till Luleå Energi Arena:  
Bastugatan 6, 972 41 Luleå 
 

Länk till Luleå Energi Arena:  
http://www.lulea.se/luleaenergiarena 

Hotell i Luleå 

www.lulea.nu  

 

 

 

Vi ser fram emot er anmälan och hoppas att vi tillsammans kan medverka till två trevliga mäss-
dagar.  

Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Välkomna! 

 

Inger Karkiainen  Lena Lundsten Lena Nordgren-Hansson  

Hjälpmedelskonsulent Hjälpmedelskonsulent  Hjälpmedelskonsulent  
Tel: 0921 - 666 32 Tel: 0921 - 666 31 Tel: 0921 – 666 34   
Mobil: 070 - 675 72 75 Mobil: 070 – 338 10 17 Mobil: 070 – 202 13 75 
inger.karkiainen@norrbotten.se lena.lundsten@norrbotten.se  lena.nordgren-hansson@norrbotten.se  
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