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Erfaren arrangör startar ny mässa för hela hemmet 
Med över 25 års erfarenhet i mässbranschen är Numera Mässor en av Sveriges största 
mässarrangörer. Efter pandemin satsar företaget framåt och utökar mässportföljen med en 
mässa för hela hemmet i Helsingborg. 
 
– Numera Mässor AB grundades 1996 och då var det just boendet som var i fokus för de mässor vi arrangerade 
då, berättar VD:n Ulf Ottosson. Vi har satsat oss ur en tuff tid och det har startat väldigt bra för våra mässor 
efter pandemin. Vi ser med tillförsikt fram emot att lansera en ny mässa. 
 
Helsingborgs Bo- & Villamässa kommer att arrangeras på Helsingborg Arena 23–25 september. Mässan vänder 
sig till alla som är intresserade av sitt boende – oavsett om man bor i lägenhet eller hus. Här finns produkter 
och tjänster för hemmets alla rum, även trädgården.  
 
– Vi har många fina företag med oss med kvalitetsprodukter för hemmet, säger Ulf Rosvall, projektsäljare på 
Numera Mässor AB. Helsingborg är en spännande region som täcker in ett större område norrut än vad vår 
villamässa i Malmö gör. På mässan kan man träffa många lokala utställare, men också de som är mer långväga, 
fortsätter Ulf Rosvall.  
 
Även trädgård kommer att finns med som en naturlig del på mässan. Här fokuseras på hur du tar hand om 
höstens skörd i köksträdgården och hur du förbereder din trädgård så att den blomstrar till våren.    
 
– Det finns så mycket att göra i trädgården på hösten inte minst plantera alla lökväxter, tipsar Walter Sankovic, 
som är projektsäljare för trädgårdsdelen på Helsingborgs Bo- & Villamässa. 
 
Numera Mässor AB grundades 1996 i samband med att Vi i Villa-mässan lanserades. Mässan bytte sedan namn 
till Hem & Villa och arrangerades som mest i fem olika städer runt om i Sverige. Efter pandemin gavs 
möjligheten till att också i Helsingborg arrangera en mässa med fokus på boendet – ett område där Numera 
Mässor har stor och bred kunskap. Förutom den nya mässan Helsingborgs Bo- & Villamässa arrangerar Numera 
Mässor också Stora Villamässan på Malmömässan, Helsingborgs Konst- & Antikmässa på Helsingborg Arena och 
ytterligare ett 20-tal andra publika livsstilsmässor runt om i Sverige. 
 
Fakta Helsingborgs Bo- & Villamässa 

• Premiär 2022! 
• Arrangeras 23–25 september 2022 på Helsingborg Arena 
• Mässan täcker in hela hemmet och höstträdgården 
• Öppen för allmänheten 
• Shopping, inspiration och kunskap – föredrag och aktiviteter ingår i entréavgiften 
• Plats för 100 utställare 
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