Nytt eventkoncept bjuder 500
småbarnsföräldrar på vardagsflykt
Rulla vagn Sessions är ett helt nytt eventkoncept där
inspirerande “sessions”, mingel, fika och shopping hos
välkända varumärken samlas under ett och samma tak.
Totalt kommer 500 småbarnsföräldrar och deras barn att
bjudas in till det kostnadsfria eventet, som kommer att
hållas i fyra upplagor à tre timmar under den 10 och 11 juni
på Kungsholmen i Stockholm.
“Sessions” är 15-minutersföreläsningar av och med föreläsare som är
experter på sådant som alla småbarnsföräldrar funderar över. Under
den första upplagan av Rulla vagn Sessions kommer Liv Svirsky,
Marie Björk och Katarina Blom att föreläsa om bättre sömn, delat
ansvar i föräldraskapet och hur man som förälder mår bra och är
lycklig under småbarnsåren.

– Vi har länge sökt efter det perfekta mötet mellan småbarnsföräldrar och varumärken som de gillar, mixat med föreläsningar, fika och
mingel. Med Sessions är vi 100 % säkra att vi har hittat rätt, säger
Mattias Åkerberg, grundare och ansvarig för samarbeten på Rulla vagn.

Rulla vagn är Sveriges största mötesplats för föräldralediga och drivs av
Evelina och Mattias Åkerberg. Sajten
har närmare 120 000 unika besökare i
månaden och förutom möjligheten att
träffa andra föräldralediga publiceras
kontinuerligt artiklar och guider för att
underlätta vardagen för alla föräldrar.
Tillsammans med sina samarbetspartners har Rulla vagn arrangerat
flertalet uppskattade event.

Eventet är skapat av föräldrar, för föräldrar och är därför utformat för
att passa just småbarnsföräldrar, närmare bestämt de som har barn
mellan 0-8 månader. Rulla vagn Sessions hålls i Meeting Rooms lokaler på Kungsholmen, som utformas specifikt till eventet med bland annat barnvagnsparkering och smoothie-bar för de små. Föreläsningarna är 15 minuter för att passa de föräldrar som har med sin bebis.

Rulla vagn producerar även en podcast, Rulla vagn-podden, som sedan
starten för ett år sedan stadigt har
legat på topp 5-listan i kategorin “Barn
och familj” och topp 30-listan över alla
podcaster i Sverige.
www.rullavagn.nu

– Vårt mål med Rulla vagn är att ingen småbarnsförälder ska känna
sig ensam, och därför gör vi det här med hjärtat – det kommer att bli
ärligt, roligt och på riktigt, säger Mattias Åkerberg.
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Utöver dessa inspirerande sessions kommer Rulla vagns största samarbetspartners på Rulla vagn Market att visa upp nya produkter och
erbjuda shopping till fina priser för besökarna. Bland de varumärken
som kommer att finnas med finns Babyshop, Bugaboo och Kavat.

