
News55 gör storsatsning i Almedalen för att motarbeta
åldersdiskriminering
Mediebolaget News55 tar ställning för landets 55-plussare och arrangerar som en del i detta arbete Arena för Erfarna tankar i
Almedalen sommaren 2019. För femte året i rad är News55 på plats i Visby för att sätta fokus på äldrefrågor.

Med en scen och stort tält mitt i Almedalen gör News55 sin största satsning för att motarbeta åldersdiskrimineringen i samhället.

– Vi gör i år en storsatsning på Almedalen därför att det behövs. Vår förhoppning är att det ska bidra till upplysning om äldres förhållanden
och bära frukt genom förbättringar för landets pensionärer, säger Artur Ringart, medgrundare till News55 och moderator i Arena För Erfarna
tankar.  

Var femte invånare och var fjärde väljare är 65 år eller äldre. Det motsvarar drygt två miljoner människor. Arena för Erfarna tankar
representerar därför en av de största målgrupperna i Almedalen 2019.   

Jan Scherman och Artur Ringart kommer dagligen att intervjua de politiska partierna samt arrangera seminarier och debatter.

– Åldersdiskrimineringen har tyvärr vuxit till en vår tids största samhällsproblem. Samtidigt verkar de folkvalda politikerna inte inse allvaret. De
partiledarsamtal News55 nu planerar är ett viktigt steg för att sätta de äldre i centrum vad gäller den positiva potentialen i denna snabbt
växande grupp, säger Jan Scherman. 

Arena för Erfarna tankar fokuserar på att lyfta fram tre frågor; ekonomi, hälsa och åldersdiskriminering. News55 bjuder även in företag och
organisationer att vara en del av Arena För Erfarna tankar.

– Vi representerar en betydande grupp och många människor. Almedalen är världsunikt.  Vi vill samla alla kring vårt engagemang för
äldrefrågor och strävan att synliggöra den åldersdiskriminering som är utbredd i samhället, säger Artur Ringart. 

Arena för Erfarna tankar ligger mellan Almedalen och havet, mitt emot Wisby Strand Congress & Event.  

För mer information kontakta:

Staffan Ekberg 
0733 43 91 91 
staffan.ekberg@news55.se

Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera
nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för
seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55
sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic
MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.


