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Du kan ta del av framgången!
Sy- & Hantverksfestivalen är Sveriges i särklass största mötesplats för hand
arbete. Här möter du tiotusentals intresserade besökare varje år – alla hängivna
människor som prioriterar sin hobby. Var med och ställ ut dina produkter, det
lönar sig! Det kan många av våra återkommande utställare vittna om.
Med glädje konstaterar vi att det fortsätter
stickas, virkas, sys och skapas i alla åldrar –
kanske mer än någonsin tidigare i Sverige.
Vi som gör mässan har själva ett stort
handarbetsintresse, något som är viktigt
när man skapar en mötesplats som Sy- &
Hantverksfestivalen. Vi följer trender och
vet vad som är nytt, roligt, lätt, svårt och
populärt.
Intresset märks också i våra publiksiffror som ligger på höga och stabila nivåer.
Senaste toppnoteringen är 15 629 besökare
hösten 2016 i Stockholm. Antalet följare på
Facebook är i september 2017 strax under
16 000.
Mässan 2018
Vi utvecklar och stärker mässkonceptet
kontinuerligt. Bland annat fortsätter utökningen med mer ”hårt” hantverk i form
av slöjd, smide etc – detta för att skapa
mervärden och dra ytterligare publik till
mässan.
Vi planerar också en uppföljning av 2017
års premiär i Umeå. 5–7 oktober 2018
kommer vi tillbaka till Nolia för att kunna
tillgodose våra besökare i denna region.

PRODUKTER PÅ FESTIVALEN
Ni som är verksamma inom...
• garn
• tyg
• symaskiner och sytillbehör
• stick- och virktillbehör
• scrapbooking
• smyckesdelar
• vävstolar och tillbehör
• knyppelmaterial
• broderi
• quiltning
• tovning
• slöjd av olika typer
• keramik
• konstsmide
• inrednings- och utsmyckningsdetaljer
• möbelsnickeri
... eller något annat som relaterar till
mässans inriktning kommer att möta en
stor publik på festivalerna under 2018.
Välkommen att vara med ni också!
Fyll i en intresseanmälan
på syfestivalen.se idag!

Workhops och aktiviteter skapar den
delaktighet som är en av Festivalens
hörnstenar. 2016 besökte totalt drygt
40 000 personer, alla med ett brinnande
intresse för handarbete och hantverk,
våra mässor i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Prognosen för 2017 pekar på
än fler besökare då nytillskottet Umeå
genomförs för första gången.

Senaste nytt hittar du på facebook.com/syfestivalen
Vi finns också på Instagram syochhantverksfestivalen

KONTAKTA OSS
Vi hjälper dig att skapa bästa möjliga
förutsättningar för ditt deltagande!

AnnSofi Ekenberg
Projektledare
Tel 040-18 69 24
annsofi.ekenberg@numeramassor.com

Therese Nordlund
Projektsäljare/koordinator
Tel 040-18 69 26
therese.nordlund@numeramassor.com

Mia Fonseca
Projektsäljare/koordinator
Tel 040-652 52 42
mia.fonseca@numeramassor.com

FESTIVALER 2018
• Stockholmsmässan 23–25 februari
• Malmömässan 23–25 mars
• Svenska Mässan, Göteborg 7–9 september
• Nolia Umeå 5–7 oktober
• Stockholmsmässan 26–28 oktober

PRISER
Vid deltagande på 1 mässa: 1 000 kr/kvm.
Vid deltagande på 2 mässor: 975 kr/kvm.
Vid deltagande på 3 mässor: 950 kr/kvm.
Vid deltagande på 4–5 mässor: 925 kr/kvm.
Grundavgift 975 kr per mässa. Boka tre eller fler
mässor innan 3/11 2017 så bjuder vi på en grund
avgift. Erbjudandet gäller endast vid bokning vid
samma tillfälle och avseende samma kalenderår.
Alla priser exkl. moms.

ARRANGÖR
Numera Mässor
Krusegatan 19
212 25 Malmö
Tel: 040-18 68 80
www.numeramassor.com

