
 

Projektpartners Teknikparken 

 

 

Välkommen till Inlandsmässan! 
 

Fredag den 30 september kl.09.00-17.00 
- lördag den 1 oktober kl.09.00-15.00 

Medborgarhuset, Dorotea – i hjärtat av Inlandet 

Tema - Ett hållbart samhälle 
Energi - fossilfria transporter - civil beredskap – smarta lösningar för vård och omsorg 

 

Möt och mingla under två intensiva dagar för att fokusera på viktiga framtidsfrågor 

genom att lyssna på, och knyta värdefulla kontakter med bl a företagare, myndigheter, 

organisationer. Särskilda seminarier för ungdomar och anställda inom vård och omsorg 

under fredagen. 

• Öppna seminarier i Medborgarhuset bägge dagarna, varje hel och halv timme. 

• Food-court med restaurang och fika 

• Ett 50-tal utställare inne och ute med demonstrationer/presentationer av 

produkter & tjänster inom en rad olika områden; bl a digitala hjälpmedel, 

bandvagn och självkörande buss. 

• Fri entré! 

Monter inomhus på mässan 

Vi kommer att ta hjälp av Dorotea IF med att kunna montera upp/ner montrar inomhus i 

sporthallen. För deras fantastiska arbetsinsats är det frivilligt att skänka en summa till 

denna förening för att vi skall kunna få en fin och enhetlig mässa.  

 

 

 

Swisha genom att scanna med mobilkameran över QR-koden! 

 

 

 

Övrigt bra att tänka på 

• Ta gärna med er strömkablar som är 10-20 meter och grendosor, ström kommer 

att finns tillhands men är ingen garanti att ett uttag är precis vid just er monter. 

• Bredden på montern kommer att vara 2,5 meter. 

• Behöver ni låna stol, bord eller något annat så måste ni höra av er till Elin.  

 



 

Projektpartners Teknikparken 

 

 

Program 

Torsdag 29 september middag för utställare & medverkande mässan, på Doro Camp 

Lapland 

Middagsbuffé kl.19.00 till självkostnadspris 279 kr/person  

Anmälan senast 23 september till elin.thoren@edu.vilhelmina.se  

 

Fredag 30 september seminarieprogram 

Kl. 09.30 – 17.00 varje hel- och halvtimme i Medborgarhusets biograf/mässhallen – se 

särskilt program. 

 

Fredag 30 september VIP inbjudan till workshop och middag på Doro Camp Lapland 

Kl.18.00 – 21.00 

Du som vill påverka infrastruktur, civil beredskap, smarta lösningar för vård och omsorg, 

energifrågor – kom och var med på en interaktiv kväll med intressanta medverkande, se 

särskilt program. 

Middag till självkostnadspris 299 kr/person  

Anmälan senast 23 september till elin.thoren@edu.vilhelmina.se  

 

Lördag 1 oktober seminarieprogram 

Kl. 09.30 – 15.00 varje hel- och halvtimme i mässhallen. 

 

Karta 

 

Inlandsmässans utställningsområde i Dorotea. På kartan ser du också Hotell Dorotea och Doro 
Camp. 

Vill du vara med som utställare? 

Om du vill medverka och boka plats hör av dig snarast till:  
Teknikparken Elin Thorén tfn: 073 – 822 21 23 E-post: elin.thoren@edu.vilhelmina.se 
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