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Praktisk information – utställare, arrangörer och partners 
Tillväxtdagen lördag 19 oktober 2019, kl 08.00 – 15.00 
 
Riggningstider för utställare: 
Fredag 18 oktober kl 13.00 – 18.00  
Lördag 19 oktober kl 07.00 – 08.00  
 
Vad vill ni berätta – boosta i sociala medier 
Tänk till i er egen marknadsföring, lägg ut filmer och inlägg – berätta att ni är på mässan och vad 
ni kommer visa upp samt uppmana era kontakter att komma till er monter  
 
Instagram: #tillvaxtdagen_nykoping  
Facebook: @tillvaxtdagennykopingsregionen  
 
Bjud in till mässan! 
Kom ihåg att bjuda in och dela inlägg vi gör i sociala medier. Spridning är viktigt för oss alla! 
 
Inflyttning utställare, mässhallen (A-hallen/Rosvalla): 
Mässhall: A-hallen. Adress: Idrottsvägen, Nyköping. Tel: 0155-24 89 00 / 0155-24 89 10 
Utställare som vill lasta in mässmaterial gör det via varuintaget. Kör in på grusväg till vänster om 
parkeringen till Nordic Wellness. Respektera parkeringsregler. Parkeringsvakterna är på hugget 
och tänk framförallt på tillgänglighet för utryckningsfordon som tex Räddningstjänsten.  
 
Vänligen respektera varandra vid inlastning till mässhallen. Töm bilen på saker och flytta den 
sedan snarast till stora parkeringen på andra sidan vägen vid huvudentrè till Rosvalla. Tänk på att 
parkera så långt bort som möjligt på parkeringen under mässdagen så ni underlättar parkering för 
våra besökare.  
 
Gods till mässan: 
Gods som skickas direkt till Rosvalla ska märkas med ”Tillväxtdagen, företagsnamn samt 
utställarens kontaktperson och telefonnummer”. Adress: Idrottsvägen 1, 611 62 Nyköping 
 
Utlast/nedriggning utställare lördag 19 oktober: 
Från kl 15.00. Vänligen respektera att ingenting rivs i montrarna så länge mässan är öppen. 
Mässhallen skall vara tömd för mässmaterial innan ni lämnar mässhallen. Eventuell förvaring av 
mässmaterial över helgen på Rosvalla avtalas med projektledningen (ring/sms 076-008 50 29 
alternativt kontaktar ni Nyköpings Arenors personal) 
 
Mässväggar/monter 
Monterväggarna är 2,5 m höga och materialet är av vit laminat. Använd dubbelhäftande tejp eller 
sätt upp tyngre föremål genom att spika i överkant på väggen med mindre spik/nubb. Om du 
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använder dubbelhäftande tejp, vanlig tejp, dekaler eller liknande, kontrollera med mässpersonal 
om den går att ta bort. Häftkuddar är absolut förbjudna.  
OBS: Lämna er monter ren. Vid eventuella skador eller kvarlämnat material eller ostädat monter 
fakturerar vi 1000 kr ex moms till utställare. 
 
Spotlights 
Har ni beställt spotlights vänligen notera att det är utställarnas eget ansvar att montera dessa 
själv. Låna trappstege från mässkansliet! 
 
Extra monterservice 
All inredning och el beställs i samband med bokning på mejl: 
hej@nykopingsregionenstillvaxtdag.se. Barstolar och ståbord med överdrag finns att hyra på 
plats (begränsat antal, först till kvarn. Efterbeställningar faktureras då i efterhand och 
efterdebiteras. Mattor, el och belysning måste förbokas senast onsdag 9/10 
 
El 
Om ni beställt el till er monter kommer det vara framdraget när ni kommer. Behöver ni fler 
grenuttag eller förlängningssladd måste ni ta med det själv eller hyra i mässkansliet. 
 
Wifi 
Trådlöst nätverk finns på Nyköpings Arenor. Tänk på att det kan bli hård belastning på nätet, så är 
ni beroende av ett säkert nätverk i er monter är vår rekommendation att ni tillhandahåller egen wifi. 
 
Garderob 
Vi har bemannat garderob/information utanför mässhallen. Elever vid Nyköping Strand 
Utbildningscentrum jobbar här för att hjälpa er och våra mässbesökare.  
 
Mässpersonal 
Vi har ett team av ÅK2-elever från Nyköping Strand Utbildningscentrum som får praktisk 
evenemangserfarenhet. De kommer hjälpa till som värdskap, entrèvärd, garderob, med foto och 
mässkansli. Vi säger stort tack till eleverna! 
 
Emballage/skräp 
Har ni emballage som ni vill förvara tills efter mässan ställer ni det vid varuintagets lager. Skall ni 
inte använda emballage utan vill slänga det direkt finns container uppställd utanför varuintaget.  
 
Lunchalternativ på mässan 
Restaurang Courtside som ligger intill A-hallen serverar lunchbuffè, sallader samt pizza. Öppet 
från 11.00 https://restaurangcourtside.se 
 
Frukost & fika 
Bagerielever vid Nyköping Strand Utbildningscentrum kommer servera mackor och fika, samt kalla 
och varma drycker. Betala med Swish eller kort. Öppet 08.00 – 15.00.  
 
Hålltider lördagen:  
kl 07.00 – 08.00 Mässhallen öppen för utställare  
kl 08.00 – 09.00  Frukost finns att köpa. Mingel 
kl 09.00 – 10.00 Program endast för utställare från scenen. 
 
Välkommen till Tillväxtdagen:  
Ulrika Juul, ordförande Företagarna, Maria Karlsson, näringslivschef Nyköpings kommun och 
Johan Persson, kommunchef Oxelösunds kommun 
 
 

https://restaurangcourtside.se/
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Panelsamtal tema ”Attraktiva arbetsgivare & Employer Branding”:  
I panelen: Philip Saltskog (VD, Tankbar), Emma Winblad von Valter (Svensk 
Fastighetsförmedling), Ahmad Eid (Ägare, Be Good Sweden), Linda Holmström (ICA Supermarket 
Oppeby) och Martin Lidstrand (VD, Trifilon). 
Moderator Olof Jonmyren, politisk redaktör SN. 
 
Invigning – nu kör vi årets mässa! 
   
kl 10.00 – 15.00  Mässan öppen för allmänhet och företag. (Fri entrè) 
 
Vi välkomnar er till en innehållsrik mässa samt givetvis alla aktiviteter bland er utställare. Det blir 
en intensiv dag med korta programinslag från scenen och ute hos er utställare i montrarna.  
 
Program från scenen: 
Under dagen har vi relevanta och korta inslag för att inspirera och informera våra mässbesökare. 
Dessutom uppmanar vi alla utställare att vara tydliga med vad ni vill visa upp, så att ni lockar 
besökare. Exempelvis kommer en utställare ha en VR-aktivitet, medan en annan kommer hjälpa 
till med att skapa en professionell LinkedIn-profil. Vad vill ni göra? Tipsa oss, så kommunicerar vi 
gärna i våra sociala medier! 
 
Scenprogram: 
Moderator/speaker: Caxton Njuki 
 

Tid Vem Rubrik Namn  
10.30 – 10.45 Ica Supermarket 

Oppeby 
Karriärmöjligheter i handel- 
och service 

Linda Holmström 

11.00 – 11.15 Region Sörmland Väx med oss! Catrin Dagander & Susanne 
Morberg 

11.30 – 11.45 Manpower Jobba på Manpower Pär Lyckbring  
12.00 – 12.15 Campus 

Nyköping 
Plugga på hemmaplan Fredrik Dolk 

12.30 – 12.45 Liu Tänk om. Tänk LiU. Anna Widenqvist 
13.00-13.15 Oxelösunds 

Hamn 
Vilka jobb finns i hamnen? Douglas Heilborn VD 

13.30-13.45 Emanuel Fröberg 
& Caxton Njuki 

Från Oxelösund till New York   

14.00-14.15 SSAB SSAB - 300 möjligheter att jobba här Susanne 
14.30-14.45 Ung 

Företagsamhet 
Om UF & att driva UF-företag  Charlotte Göthberg 

14.45-15.0 Manpower Jobba på Manpower Pär Lyckbring  
 
Kontakt 
Projektledare Kristin Spaarf, 076-008 50 29. Mejl: hej@nykopingsregionenstillvaxtdag.se eller 
skicka sms 
 
Kontaktuppgifter Nyköpings Arenor 
Bemanning från deras personal alla dagar 07.00 – 22.00. Telefon: 0155 – 24 89 00. 

mailto:hej@nykopingsregionenstillvaxtdag.se

