
ARENA FÖR ERFARNA TANKAR
ALMEDALEN 2019

För femte året i rad är News55 med partners på 
plats i Almedalen för att sätta fokuset på äldre- 
frågor. Var femte invånare och var fjärde väljare 
är 65 år eller äldre. Det motsvarar drygt två mil-
joner människor. News55 representerar därför 
en av de största målgrupperna i Almedalen 
2019.

Strategiskt placerat, mitt i Almedalen, kommer 
Arena för Erfarna Tankar hålla öppet från mor-
gon till kväll den 30 juni till 5 juli 2019.
Vår närvaro ger den äldre målgruppen en sam-
lad plattform och röst i samhällsdebatten där vi 
tillsammans med partners och övriga medver-
kande på plats verkar för att göra skillnad.

Dagligen kommer våra moderatorer Jan Scher-
man och Artur Ringart intervjua partiledare och 
partiernas företrädare för äldrefrågor.

Kontakta oss redan idag för att boka din plats 
på vår Arena för Erfarna Tankar. Vi erbjuder olika 

tider dagtid eller mingel på kvällarna.

En unik mötesplats för alla som jobbar för en bättre vardag för äldre

News55 presenterar stolt



Medverka i 
Almedalen
Arena för Erfarna Tankar representerar en av de största grupperna i 
Almedalen. Målgruppen motsvarar drygt två miljoner människor. Tillsam-
mans engagerar pensionärsorganisationerna 850 000 medlemmar. Vår 
närvaro ger den äldre målgruppen en samlad plattform och röst i sam-
hällsdebatten. 

Syftet med arenan är att med gemensamt inflytande kunna påverka 
politiker och andra beslutsfattare inom de intressefrågor som rör vår 
målgrupp. Tillsammans med partners och övriga medverkande på plats 
verkar vi för att göra skillnad! 

Arena för Erfarna Tankar kommer i år att cirkulera kring tre stora debatt-
frågor, som är ständigt aktuella för målgruppen: äldres ekonomi, äldres 
hälsa och åldersdiskriminering. Utrymme att föra debatt inom andra 
ämnen som rör seniorer kommer också att finnas. 

News55 är på plats med moderatorer, projektledare, teknisk personal 
och journalister som bevakar allt som händer på plats.

Detta ingår i partner-
skapet
Arena för Erfarna Tankar erbjuder en unik möjlighet att kommunicera 
med beslutsfattare och den äldre publiken. 

I vårt partnerskap ingår:  
 • Scentid i Arenan med möjlighet till moderering av Artur Ringart.

• Exponering och presentation  i scenprogram

• Synlighet i marknadsföring och PR inför Almedalen 2019

• Reportage om partners seminarium på News55.se

• Exponering i nyhetsbrev ”Almedalen Special” som skickas vid 3 tillfällen   
 under perioden till News55s pren. bas. Mottages av drygt 55.000 seniorer.

Vid överenskommelse kan vi erbjuda exklusivitet i ditt branschområde. 

Pris: 75 000 kr exkl. moms 

VILL NI VETA MER? Kontakta någon av våra säljare så bokar vi in ett möte. 

Eva Röste 
070- 770 24 00 
eva.roste@news55.se

Lina Bergsbo 
0705-21 00 21 
lina.bergsbo@news55.se


