
News55 säkrar intäkter för Seniorevent fram till 2022 

 
News55 och Numera Mässor AB har ingått ett treårigt samarbetsavtal där Numera Mässor tar över 
drift och försäljning av News55:s Seniorevent.  

Avtalet innebär att News55 erhåller en betydande del av TB1 under avtalsperioden samt att Numera 
Mässor har en option att köpa konceptet Seniorevent efter avtalsperiodens utgång. Avtalet beräknas 
ge News55 ett bidrag på mellan 600 000 och 1 000 000 per år efter avdrag för direkta kostnader. 

- Det här avtalet säkrar våra intäkter från Senioreventen samtidigt som det ger oss möjlighet 
att fokusera på lönsamheten i vår digitala affär som verkligen går åt rätt håll. Avtalet 
eliminerar även risken i den här delen av vår verksamhet, säger Fredrik Lundberg News55:s 
VD och medgrundare. 

Samarbetet kommer ta Numera Mässors framgångsrika koncept ”Seniormässan” från storstäderna ut 
i landet. News55 kvarstår som partner med fokus på innehåll och marknadsföring. 

- Vi har arrangerat Sveriges tre stora Seniormässor i Stockholm, Göteborg och Malmö under 
många år och har haft planer på att expandera till fler orter. Att vi nu gör det tillsammans 
med News55 känns jättebra och vi ser verkligen fram emot att utveckla Senioreventen 
tillsammans, säger Numera Mässors grundare Ulf Ottosson i en kommentar. 

Numera Mässor grundades 1996 och arrangerar ca 35 mässor per år med sammanlagt ca 200 000 
besökare årligen. 

 

För mer information, kontakta 

Fredrik Lundberg 
VD & medgrundare, News55 
fredrik.lundberg@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 en av Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 
000 besökare. 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. 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 13.10 CET. 

 


