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Varför H22?



H22 
Ett välfärdsinitiativ
för framtiden

• Innovativa lösningar för välfärds-

och stadsutveckling.

• Ökad livskvalitet.

• Framgångsrikt ledarskap för 

utveckling av städer.



En historisk 
investering

Helsingborg investerar i innovation 

av smartare och mer hållbara 

välfärds- och stadsutvecklings-

lösningar.



GENOM H22 
SAMLAR VI DEN 
GEMENSAMMA 
KRAFTEN I 
STADEN

H22 CITY EXPO



Närmare 70 företag 

och organisationer 

är partners till 

H22 och har valt 

Helsingborg för att 

testa och utveckla

framtidens idéer.

H22 CITY EXPO





• Internationell stadsmässa

• uppleva, delta och bidra till spännande
innovationsarbete och kreativa, hållbara lösningar.

• Framtidens välfärds- och stadsutvecklingslösningar

• Globala samarbeten kring innovation kan bidra till 
lokala lösningar

• Skapa högre livskvalitet i en smartare, mer hållbar 
och omtänksam stad.

VAD ÄR H22 CITY EXPO?

H22 CITY EXPO



H22 City Expo är Skånes enskilt största 
arrangemang på 20 år.

Nu tar vi tar traditionen vidare
H55 – H99 – Bo01 - H22 



…positionerar vi Helsingborg, både nationellt 
och internationellt, som den smarta, hållbara, 
innovationsdrivna och omtänksamma staden.

…får vi externa aktörer (näringsliv, offentlig 
sektor och akademi) samt partner att satsa 
och samskapa i Helsingborg.

…involverar vi invånarna och föreningslivet.

…bidrar vi till ökad livskvalitet genom att 
sätta fokus på lösningar på framtidens 
välfärdsutmaningar.

GENOM ATT SKAPA ETT 
CITY EXPO I VÄRLDSKLASS…

H22 CITY EXPO

…skapar vi en upplevelse som
sätter Helsingborg på kartan för en
lång tid framöver och ger minnen för livet.

…blir Helsingborg en global kunskaps-
plattform för framtidens stads- och
välfärdsutveckling.

…blir Helsingborg hela Sveriges
reseanledning sommaren 2022.





Open up!

H22cityexpo.se



Programmet
Från utvecklingsområden till upplevelser

Ca 200-300 innehållspunkter just nu

Konceptualisering, klustring, paketering, djup, 

höjd, glitter, berättelse, särskilda besök och 

mycket mycket mer… 



TURISTER, FAMILJ OCH 
VÄNNER

Genom att öppna upp hela 
staden gör vi invånarna 
engagerade och förflyttar 
vår kultur. Samskapare ser 
ett större värde att vara med 
då de får exponeras för en 
större publik.

FÖRÄNDRINGSLEDARE 
OCH ELDSJÄLAR

Internationella konferenser, 
föreläsningar, hackatons och 
möten drar till sig människor 
från hela världen som vill 
förändra och förflytta.

NYFIKNA

Genom att lägga på ett 
kreativt och manifesterande 
upplevelselager lockas en 
bredare publik.

BRANSCHFOLK

Innovativa lösningar på 
framtidens utmaningar 
lockar till sig stadsutvecklare, 
offentlig sektor / kommunalt 
anställda.

H22 CITY EXPO



VAR 
PASSAR 
JAG IN?



H22 CITY EXPO

Huvudområden

Stråkens placering är 
inte än beslutade.



CITY CENTRE
Open Up for 

the world

OCEANHAMNEN
Open up for 
Circularity

DROTTNINGHÖG

- Open Up for Co-creation

SLOTTSHAGEN
Open Up for Quality of Life



ELD

LUFT/RYMD

JORD

VATTEN



SID 49

BARNSPÅRET SUPERHJÄLTAR

H22:s superhjältar

På varje huvudområde

kommer vi använda oss av de 

här karaktärerna som står för

luft/rymd, 

hälsa/natur/hållbarhet 

vatten/cirkulära system och 

kärlek/eld/kamratskap. 

Det finns möjlighet för alla

samskapare av H22 City Expo 

att använda sig av figurerna. 



H22 CITY EXPO

H22 STADSUTSTÄLLNING 
TITTA – LYSSNA – PROVA - PÅVERKA

• Klappa fiskar och lär dig mer om havets betydelse för 
stadsutveckling på Havoteket. 

• Utforska IKEA satsning CAMP TILLSAMMANS där vi utforskar 
framtidens Community 

• Delta i Sveriges coolaste padelturnering

• Titta på utsikten från en av nybyggd lägenhet i Oceanhamnen, eller 
Drottninghög.

• Upplev hur det var att bo på Drottninghög 1972 och 
mycket mer. 



H22 HAMNTORGET
EN ARENA, MÅNGA EVENT

H22 Arena – plattformen för samhällsdiskussioner (13-16 juni)

Urban Brilliance – europas mest innovativa städer ((30 maj – 2 juni)

+ flera andra aktiviteter såsom pride, matmarknad, utställningar etc.



H22 CITY EXPO

H22 SPACE TO INNOVATE
KOMMUNALA INNOVATIONER I KVADRAT

I Helsingborg bubblar det av innovationer som skapar 

bättre livskvalitet för de som bor och verkar i en stad kan 

du botanisera bland på Sundstorget. 



H22 KONGRESS 
VÄRLDEN MÖTS PÅ SEAU

Några exempel

30 maj Public parks and space

1- 3 juni  Urban Future Global Conference 

8 juni Business Arena Syd

9 iuni Gestaltad livsmiljö, form & designcenter

13 iuni Democracy days, AI Sweden

15 iuni SKR kulturpolitisk konferens

15-17 juni CPMR

16-17 juni Resilient cities MSB

16 juni CleanTech Scandinavia

… och många många fler….



H22 CITY EXPO

H22 TALKS 
SHORT TAKES, BIG TOPICS

H22 talks  - Oceanhamnen
Vatten, det cirkulära, energi etc. 

H22 talks - Drottninghög
Social hållbarhet, invånarengagemang etc. 

H22 talks – City 
Helsingborgs förändringsresa, innovation, stadsutveckling etc. 



H22 CITY EXPO

H22 GUIDADE TURER 
STADEN FRÅN OLIKA PERSPEKTIV

Olika guidade turer kommer att anordnas i 
huvudområdena men också på andra ställen i staden.

Bas – fokus huvudområde, varje dag

Special - olika tema, schemalagt

Popup – enskilda teman/verksamheter, schemalagt

Digital – Olika teman, alltid



Mat

Maten på H22 City 
Expo ska inte bara 
mätta magar utan vara 
något som det pratas 
om och människor 
längtar till.

H22 KULTUR, MUSIK OCH MAT

H22 CITY EXPO

Lekfullhet

Ingen som besöker 
H22 City Expo kommer 
att ha tråkigt. 
Lekfullheten är en 
genomgående röd tråd 
och fångar både unga 
och gamla.

Upplevelser

Under H22 City expo 
får du se och uppleva 
sådant som du kanske 
inte upplevt tidigare. 
Flygande matkassar, 
robotar, färgsprakande 
midnattslopp och 
mycket mer. 

Festivalkänsla

Under utvalda dagar 
och på utvalda platser 
kommer festivalyran att 
finnas i staden. Mat, 
musik, aktiviteter och 
mycket mer kommer att 
fylla gator och torg.

Scener, 
föreställningar, musik 
och utställningar

Under expot bubblar 
kulturen i Helsingborg. 
Fria, etablerade, kända, 
okända, galna, härliga 
och kreativa aktörer 
skapar ett finmaskigt 
nät av kultur i 
Helsingborg

Destinationen 

Ett besök på H22 City 
Expo bjuder även in till 
att njuta av den 
fantastiska regionen 
och all livskvalitet som 
erbjuds. 



H22 HIGH LEVEL 
VÄRLDENS MÖTESPLATS



• Fantasin sätter gränserna

• Reseanledning för kunder, leverantörer, 
branschkollegor, koncernkollegor eller vänner. *

• Profilering

• OPEN UP!  Safari?

• Special produktutgåvor

• Samarbeten, grupperingar, kluster och nätverk

HUR KAN MAN ANVÄNDA H22 CITY EXPO?

H22 CITY EXPO



Uppväxling H22
Ett samarbete mellan 

Familjen Helsingborg, HH 

samarbetet och 

besöksnäringen



1 miljon besökare…

Vad kan vi göra tillsammans?

Workshop serie

Förbereda oss inför H22 City Expo. Hur skapar vi största möjliga 
affärsnytta av eventet?

Helt kostnadsfritt 
Möjlighet att vara med fysiskt & digitalt

Workshop 1 – Sälj, marknadsföring och paketering
Workshop 2 – Värdskap o Gästskap i världsklass
Workshop 3 – Hållbarhetsfokus
Workshop 4 – Sammanfattande workshop

Destinationspaviljong

En centralt belägen destinationspaviljong där man kan 
uppleva destinationen i miniformat. Genom att nyttja alla 
sinnen och bli inspirerad lockar vi besökaren att vidare 
upptäcka destinationen.

Vi skapar en plats där vi träffar besökaren och sprider ordet 
om destinationen. Innehållet i paviljongen bestäms av er i 
besöksnäringen, vad vill ni visa upp och locka med?

Tillsammans gör vi detta till den bästa införsäljningskanalen 
för destinationen i nordvästra Skåne.



h22cityexpo.se



HUR VARA MED?

H22 CITY EXPO

• Kontakt: 
jan.magnusson@helsingborg.se

• 0732 315124

mailto:jan.magnusson@helsingborg.se


H22cityexpo.se
30 MAY – 3 JULY
@h22cityexpo


