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Fullspäckad höst på Åby Arena
Det har gått sex månader sedan toppmoderna Åby Arena invigdes. Och det är
minst sagt full fart i det nya eventcentret. Hösten är späckad med en rad olika
aktiviteter – från föreläsningar och konferenser till hästauktioner och SM i
trav!
Med 19 konferensrum och en kapacitet på över 2 500 personer har
möteshösten på Åby Arena börjat intensivt. Variationen av möten är bred,
med allt från större föreläsningar och after work i arenans restauranger till
konferenser med festmiddag på kvällen. Med Åbytravet i samma arena passar
många konferensdeltagare på att testa att ta plats i vagnen, greppa
tömmarna och känna hästens krafter på travbanan.
Arenans toppmoderna mässhall lockar många olika arrangörer och under
hösten hålls såväl träningsfestival som fackmässa för barn- och
babybranschen. Hallen kan delas in flera sektioner, med stora
konferenslokaler i mitten och därmed användas för flera olika typer av
evenemang. Kombinationen av flexibel yta i mässhallen i direkt anslutning
till mötesrum och plats för catering i storformat har gjort att vi redan nu
bokat fler stora konferenser och kongresser i de nya lokalerna.
–Det känns väldigt spännande med bredden på de olika arrangemang som
hålls på ÅbyArena i höst. Vi har haft dagar då det varit helt fullt på mässan,
den nya konferensen, restaurangen och hotellet samtidigt säger Kent
Jellmund, strategisk försäljnings- och affärsutvecklare på Åbytravet.
Nu till helgen är det extra tryck i arenan. Först fylls mässhallen av hästar när
Åbytravet arrangerar en av Sveriges största hästauktioner, Sweden
International Yearling & Mix Sale. Dagen efter stiger spänningen ytterligare
när Trav-SM ska avgöras på den anrika travbanan.

–Under de här dagarna använder vi hela anläggningen med alla
konferenslokaler, mässan, hotellet och givetvis travbanan, säger Andreas
Lilja, försäljningschef för Åbymässan.
Hotellet, fyrstjärniga Åby Hotel, med 223 rum skiljer sig från andra
mässhotell och har väckt stor uppmärksamhet med sin spektakulära
utformning där design och inredning har hämtat inspiration från tivolits värld.
För företag som vill vara med där det händer finns en kontorslokal att hyra.
Lokalen är på 573 kvm och den kommande hyresgästen har stor möjlighet att
utforma både planlösning och materialval.
För mer information vänligen kontakta:
Åbytravet
Kent Jellmund
Tel. 0706-069 699
Åby Hotel
Martin Nordqvist
0722-358356
Åbymässan
Andreas Lilja
0708-152626
Klövern AB
Christoffer Narkander

0706-857720

Åbytravet är Sveriges modernaste travanläggning, och en del av Åby Arena,
som årligen lockar ca 100 000 besökare. Vi tävlar i huvudsak onsdag eller
torsdag men de riktiga höjdpunkterna är V75, sex lördagar om året med
Olympiatravets final och Åby Stora Pris som juveler i kronan.
Åbytravet och Åby Arena erbjuder en unik konferensmiljö där de traditionella
mötena kan blandas med ponnykörning eller en trekamp i stallet. De stora
ytorna gör också anläggningen till ett utmärkt ställe för större konferenser,
mässor och utställningar.

