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Populär centrumloppis tillbaka i Umeå
Efter två års uppehåll är den populära Centrumloppisen tillbaka i Umeå. Den
9:e oktober kl. 11.00-16.00 kommer privata försäljare och butiker sälja både
nya och gamla saker efter Kungsgatan och Rådhustorget.
Den 9:e oktober kommer Umeå Centrum fyllas med loppisbord då ca 80
försäljare förväntas rada upp sina loppisbord efter Kungsgatan och på
Rådhustorget. Intresset har varit stort då många loppisar i Umeåregionen
behövt ställa in under pandemin. Nu har Visit Umeå ordnat plats i centrum för
alla som önskar sälja både nya och gamla saker. På plats på gågatan och
torget kommer inte bara privata försäljare sälja saker utan även vissa butiker

kommer delta under loppisen.
- Det känns fantastiskt kul att vi får återuppta ett väldigt uppskattat event i
centrum, säger Visit Umeås centrumledare Elin Jonsson.
Centrumloppisen har redan över 2700 intresserade personer av evenemanget
som går under namnet ”Centrumloppis i Umeå” på Facebook.
- Vi är jätteglada över att kunna bidra med ett evenemang som både
uppmuntrar till hållbar konsumtion och samtidigt driver besökare till
centrum. Om vädret är på vår sida på lördag förväntar vi oss mängder med
folk, säger Elin Jonsson.
För mer information, vänligen kontakta:
Elin Jonsson, Centrumledare Visit Umeå
070 – 699 06 27
elin.jonsson@visitumea.se

Om Visit Umeå
Destinationsbolaget Visit Umeå arbetar med att utveckla, marknadsföra och sälja
in Umeå och Umeåregionens turistiska utbud mot prioriterade och relevanta
målgrupper. Målsättningen är att driva fler inresande privat-, grupp- och
mötesresenärer till destinationen. Destinationsbolaget arbetar också med att
utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå centrum mot prioriterade målgrupper
för att driva fler besökare till centrum och bidra till en attraktiv och levande
stadskärna. Bolaget ägs gemensamt av företag inom besöksnäring, mötesindustri,
handel, fastighetsbolag och Umeå kommun.
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