
   

Välkommen till  

Hallandsjul tillsammans 2021  
12–14 november, Lilla Böslid 

 
Den traditionsenliga julmarknaden är snart här och Hushållningssällskapet vill hälsa dig som 
företagare välkommen att skapa en helg att minnas tillsammans. En nysatsning där vi hoppas 
välkomna såväl nöjda utställare som nya målgrupper och fler nöjda besökare. 
 
Med hjälp av kundundersökningar och utvärderingar från tidigare år provar vi nya grepp som 
kan locka fler och ge en bra försäljningsmöjlighet.  
 
12–14 november, Lilla Böslid  
Kl. 10.00-18.00 
Teman 
- Fredag: Julens historia och traditioner 
- Lördag: Barnens jul  
- Söndag: Jul tillsammans på olika vis  
Varje kväll fortsätter med försålda biljetter till ”En spektakulär afton i trädgården”.  
 
Dessa rubriker och teman kommer att kommuniceras och programmet ska stärka 
upplevelsen utifrån teman. Det gör det även intressant för kunder att besöka Hallandsjul 
mer än en dag och på så vis kan försäljningen gynnas.  Vi vill tillsammans med ditt företag 
därför förstärka besökarnas upplevelse och skapa en efterfrågan som vi hoppas ger en 
långvarig effekt på försäljningen även långt efter Hallandsjul. 
 
Årets Hallandsjul kommer att ha nya förutsättningar som gör att vi känner oss ganska trygga 
i möjligheten i att planera och genomföra Hallandsjul trots eventuella restriktioner. Genom 
att begränsa antalet utställare, organisera olika områden för att kunna begränsa antal 
personer inom olika ”celler” och vara utomhus samt i logen, undviker vi trängsel och 
inomhusvistelse i större utsträckning.  Med en utökad användning av gårdsplanen och logen, 
anpassar vi efter rådande restriktioner för både utställare och besökares säkerhet. 
I konferensdelen finns monter att hyra för företag som vill erbjuda workshop, pyssel eller gör 
det själv-verkstad. Här kommer troligtvis begränsningar i antal deltagare/ aktivitet.  
 
På loftet finns i år en avdelning för besökare att slå sig ner för att äta en delikatessbricka, 
frukostkorg osv. som köpts hos er, lyssna på musik, föra ett viktigt samtal eller ha en trevlig 
stund. En känsla av tomtar på loftet i inspirerande och mysig miljö.  
 
Monterplats: 
- Gårdsplanen – 3000:- Dubbel plats 5000:- skriv under övrigt i anmälan (Plats i 
utställningstält, Hushållningssällskapet står för bord med jute) 
- Logen – 5000:- (Avsedd till matföretag, Hushållningssällskapet står för bord med jute) 
- Aktivitetsdelen är för företag som genomför aktiviteter som gärna får gå hand i hand med 
de teman som planeras för respektive dag. – 3000:-  
 



   
Du bjuds in till ett möte där vi presenterar mer kring årets Hallandsjul tillsammans 2021 där 
du har möjlighet att ställa frågor, föra fram tankar och ge förslag. Målet är att du skall få en 
inblick i det som planeras och gemensamt bygga en ny spännande Hallandsjul tillsammans.   
Välkommen till Lilla Böslid på förmöte den 15/9 där ni som företag har möjlighet att 
komma och kolla på området och fortsätta planeringen tillsammans.  
Även ett digitalt möte kommer att ske 16/9 då med er företagare som inte har möjlighet att 
komma till det fysiska mötet.  
15/9 – 18.30 Lilla Böslid 
16/9 – 18.30 Teams (vid anmälan kommer du att få en länk som bekräftelse). 
 

Årets Hallandsjul planerar även för att göra en ”GRATISTIDNING” som sickas till ca.75 000 
hushåll i Halland med omnejd. Alla utställare erbjuds en förmånlig annonsering där du kan 
locka och inspirera kunder att besöka dig i din monter. Gör en intresseanmälan redan nu på 
www.hallandsjul.se 

Även företag som inte har möjlighet att ställa ut och finnas på Hallandsjul tillsammans 2021 
har möjlighet att synas och inspirera konsumenter till en jul utöver det vanliga. Ta chansen! 

 

Anmälan till förmöten på Lilla Böslid den 15/9 eller digitalt den 16/9. Meddela namn, 
företag, vilket datum som anmälan gäller samt om du vill ta upp något särskilt på mötet.  

Anmälan senast den 13/9.  linda.wennerholm@hushallningssallskapet.se 

 

Anmälan till Hallandsjul snarast. Begränsat antal platser, först till kvarn. Ange om du önska 
mer än en plats 

www.hallandsjul.se 

Frågor: 

 linda.wennerholm@hushallningssallskapet.se     

 lena.johansson@hushallningssallskapet.se 

Vi hoppas och tror att samtliga berörda företag och aktörer nu hjälps åt att sprida 
Hallandsjul på sociala medier och kanaler där du och alla andra rör sig. 

Tillsammans skapar vi HallandsJul 2021!  

 
Varmt välkommen! 
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