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Ny mässa i Örebro
En barnmässa för alla föräldrar med barn i farten
Örebro: Helgen den 26-27 september får äntligen Örebro sin första barnmässa. Mässan
invigs vid Conventum Arenas huvudentré lördag 26 september klockan 10.00 av Örebro
läns landshövding Maria Larsson.
”Mamma” och initiativtagare till mässan är Therese Wickman, tvåbarnsmamma, fd.
förskollärare, uppskattad TV-personlighet under TV3-satsningen ”Ensam mamma söker”
2013 och sedan dess erkänd mammabloggare. Tack vare hennes fulla engagemang, har
hon på kort tid kunna trygga projektet. Det har skett främst genom sociala medier och
uppslutningen har varit överväldigande från såväl utställare och föredragshållare. Vad
sägs om 33 utställare som visar upp över 60 stycken intressanta barnmärken eller att de
fyra största mammabloggarna finns på plats?
Mässans mammabloggare har totalt cirka 300.000 unika läsare och 1.000.000 sidvisningar
per vecka att skryta med. Vi pratar om kända mammabloggare såsom Paula Uribe,
Michaela Qvist, Linda Blom och Madeleine Ilmrud ─ för att inte tala om den populära
trettonbarnsmamman Mirka Norrström. Therese Wickman har nämligen utsett hela 16
stycken VIP-bloggare som genom sina bloggar och sociala medier stöttar barnmässan,
förutom att de dessutom ger en chans till barnmässans besökare att få träffa sina favoriter
ansikte mot ansikte.
Barnmässan erbjuder även intressanta föreläsningar, tokglada uppträdanden och
professionella uppvisningar. Busiga Pidde Pannkaka, som är barnens favoritartist, håller i
fyra uppträdanden, Örebro Gymnastikförening – KIFs landslagsgymnaster håller i totalt
fyra gymnastikuppvisningar och föreläsarna kommer bland annat att prata om amning,
barnens utveckling, personlig assistans samt tips för ensamma mammor.
Responsen hittills tyder på att Örebro är redo för en egen barnmässa. På söndag klockan
17.00, när den första barnmässhelgen är slut, börjar dock Therese Wickman och hennes
samarbetspartner en utvärdering för att se hur Älskade ungar kan bli en återkommande,
årlig barnmässa i Örebro att räkna med.
Rowick AB driver bland annat barnparadiset Stora Holmen mitt i Örebro och är därför en
pålitlig samarbetspartner för Therese Wickmans barnmässa Älskade ungar.
www.storaholmen.se
www.alskadeungar.com
Länk till bilder

Mässans initiativtagare Therese Wickman packar goodiebags inför barnmässan Älskade ungar i
Örebro.

Barnmässan Älskade ungars eventkalender 2015 med intressanta föreläsningar, tokglada
uppträdanden och professionella uppvisningar.

En sammanställning av barnens aktiviteter under mässan: Ansiktsmålning, Pidde Pannkaka
show, Legopool, Trampbilar, Stora Holmens kramgoa maskotar, Hoppborg, “Prova-på”
Hinderbana och Bananer på Stan.

Här är en indikation av alla sponsorer, utställare och märken som slutit upp bakom idéen till en
ny barnmässa i Örebro.

Några av de kända profilerna och VIP-bloggarna som kommer till mässan för att bland annat
föreläsa. Therese Wickman (mässans initiativtagare), Sofi Mahani, Evelina Vidén och Susanne
Bostrand.

