Åby Arena invigs 25 april

2019-04-09 08:30 CEST

Nu inviger vi Åby Arena!
På torsdagen den 25 april invigs Åby Arena och bandet klipps för att officiellt
inviga den nya mötesplatsen. Med Sveriges modernaste mässhall, ett hotell
med tivolidesign, helt nya konferenslokaler, ett nytt stort gym, flera
restauranger och det anrika Åbytravet i direkt anslutning till varandra blir Åby
Arena en plats som har någonting för alla.
Nu har det äntligen blivit dags för Åby Arena att slå upp portarna för
allmänheten och byggarbetare och lyftkranar lämnar nu plats för besökare
från såväl Göteborg som resten av världen. Intresset från allmänheten har
varit stort under byggets gång och nu kan nyfikna göteborgare äntligen ta del

av Åby Arena och allt som den nya mötesplatsen har att erbjuda.

–Vi är så glada att äntligen få visa alla vad vi har skapat här! Och här slösas
inte någon tid, utan vi drar igång direkt med flera spännande evenemang. Till
exempel har vi redan hunnit hålla den populära mässan Passion för mat, som
utsågs till Sveriges bästa matmässa 2018, och B2B-mässan Bygg Göteborg. Vi
har över 30 andra arrangemang planerade under 2019. Så vi är i full gång
redan nu, säger Kristina Wärmare, Sales and Marketing Manager på
Åbymässan, som drivs av Easyfairs.
Den folkkära travbanan Åbytravet har lockat besökare sedan 1936. När travet
nu får sällskap av Åby Hotel, Åbymässan, flera restauranger och ett gym blir
utbudet större än någonsin och tillsammans bildar man Åby Arena, som blir
en naturlig mötesplats för nöje, affärer och upplevelser. Åbytravet, som är
Europas modernaste travanläggning, har fått nya, fräscha lokaler. Åbymässan,
som drivs av Easyfairs, blir med sina smarta lösningar och stora ytor Sveriges
modernaste mässanläggning och ett naturligt val för både mässarrangörer
och nyfikna besökare. Arenan erbjuder även en helt ny konferensavdelning
med 18 rum för 12-1100 personer. Och på samma område finns fyrstjärniga
Åby Hotel med 223 rum där design och inredning hämtat inspiration från
Tivolits värld. Hotellet drivs av familjeföretaget HKC Hotels, med flera hotell
runtom i Sverige.
–Vi ser fram emot att välkomna såväl besökaren från andra sidan landet som
är här för att gå på mässa, till vännerna som är nyfikna på trav och vill sova
över efter en lång dag på banan och en god middag i någon av
restaurangerna här. Med våra fina hotellrum, vår unika takterrass, och
närheten till storstaden, är vi glada att kunna erbjuda något för alla, säger
Martin Nordqvist, hotelldirektör på Åby Hotel.
Åby Arena är ett samarbete mellan flera aktörer och genom att gå ihop och
bidra med sin unika kompetens till ett gemensamt projekt har de olika
aktörerna tillsammans skapat ett unikt koncept, som förväntas locka runt en
halv miljon besökare per år, enligt de ansvariga för projektet. De flesta
göteborgare känner redan till Åbytravet och när travet nu blir en del av Åby
Arena tror aktörerna för arenan att platsen med sitt utbud kommer att locka
besökare från såväl Göteborg som andra platser i Sverige och världen:
–Trav och ridsport är en alldeles unik upplevelse, och vi har Europas

modernaste anläggning för just detta. När det nu blir enklare för våra
besökare att sova över och att kombinera sitt besök hos oss med till exempel
en mässa eller ett möte, så tror vi att fler kommer att besöka Åby och att
detta kommer att bli Göteborgs och Sveriges naturliga plats för att kombinera
upplevelser och möten, säger Kent Jellmund, marknadschef på Åbytravet
Åby Arena invigs torsdag 25 april klockan 16:30 vid huvudentrén.
Media är varmt välkomna att delta vid öppningsceremonin och den
påföljande rundturen. Det finns också möjlighet att boka tid för intervjuer
med ansvariga för de olika verksamheterna.
För mer information och bokning av intervjuer och personlig rundvandring
kontakta:
Kristina Wärmare, Sales & Marketing Manager Åbymässan
Telefon: 0733-22 40 50
Kent Jellmund, marknadschef Åbytravet
Telefon: 0706-069 699
Martin Nordqvist, hotelldirektör Åby Hotel
Telefon: 0722-35 83 56
Åby Arena invigs våren 2019 i Mölndal, strax utanför Göteborg. Här ingår
Åbymässan, Åbytravet, Åby Mat & Möten, Åby Hotel, First Office och Friskis &
Svettis. Destinationen är ett samarbete mellan en av Sveriges största
fastighetsägare Klövern AB, Sveriges modernaste travaktör Åbytravet, det
internationella mässbolaget Easyfairs och den familjeägda hotellaktören HKC
Hotels. Åby Arena är det enda mötes- och upplevelsekonceptet i Sverige där trav,
mässa, hotell, mat, gym och konferens finns på samma område. Vår gemensamma
vision är att skapa förutsättningar för möten i världsklass.

Easyfairs arrangerar idag 218 mässor i 17 länder (Algeriet, Belgien, Danmark,
Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Kina, Nederländerna, Norge,
Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och
USA). Easyfairs driver dessutom 10 mässanläggningar i Belgien,
Nederländerna och Sverige (Antwerpen, Gent, Nekkerhal – Mechelen, Namur,
Gorinchem, Hardenberg, Venray, Göteborg, Malmö och Stockholm).

Easyfairs driver Åbymässan, Kistamässan och Malmömässan i Sverige. Globalt
har koncernen drygt 750 anställda och omsatte under verksamhetsåret
2017–2018 drygt 157 miljoner euro. Besök vår webbplats för mer
information: www.easyfairs.com
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