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Ikväll lyser Scandinavium och Ullevi i rött
Ikväll lyser Scandinavium och Ullevi i röd färg. Det gör vi för att stödja den
internationella gräsrotsrörelsen We Make Events och deras
världsomspännande ljusevent som genomförs i 24 länder på fem kontinenter.
Rörelsen startades för att uppmärksamma evenemangsbranschens djupa kris i
samband med pandemin.
– Genom en bra start på evenemangsåret, en snabb översyn av våra
kostnader och statliga stödåtgärder har vi som bolag klarat oss relativt väl.
Men bakom varje inställt evenemang döljer sig ett ekosystem av, ofta mindre
aktörer, föreningar och företag, som nu riskerar att slås ut, säger Got Events
vd Lotta Nibell.

Evenemangsbranschen har drabbats hårdare än många andra branscher
genom att i praktiken ha verksamhetsförbud. Mässor, event, konserter och
sportevenemang har varit inställda i ett drygt halvår (eller spelats inför
tomma läktare).
– Ju längre tiden går desto svårare blir det att åter starta verksamheten.
Kompetens försvinner och med tanke på att de allra flesta evenemang har en
förberedelsetid på mellan sex till arton månader förstår man att många
aktörer i branschen är oroliga, fortsätter Lotta Nibell.
Genom att belysa byggnader med röd färg försöker branschen
uppmärksamma allmänhet och politiker om att något behöver göras om inte
en hel näring med miljardomsättning och tusentals anställda ska försvinna.
– Vi inom arena- och evenemangsbranschen är vana vid att planera,
riskbedöma och praktiskt genomföra evenemang med stora publikflöden.
Genom att anpassa logistiken går det utmärkt att genomföra trygga och säkra
evenemang med betydligt fler än 50 personer i publiken, avslutar Lotta
Nibell.
Läs mer om initiativet på:
www.1303.se/sv/hem/
www.instagram.com/wemakeeventssweden
www.twitter.com/wemakeeventsSE
www.facebook.com/wemakeeventssweden

Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några
av Sveriges mest älskade arenor; Bravida Arena, Frölundaborg, Gamla Ullevi,
Scandinavium, Träningshallen, Ullevi, Valhallabadet, Valhalla IP och Valhalla
Sporthallar. Starka varumärken som alla bidrar till att Göteborg upplevs som
en attraktiv och spännande stad att bo i, att arbeta i och att besöka.

Vi arrangerar också - tillsammans med Svenska Ridsportförbundet Gothenburg Horse Show som är en av världens främsta inomhustävlingar för
ridsport.
Varje år besöker cirka 2 miljoner människor ungefär 400 idrotts- och
underhållningsevenemang på någon av våra arenor. Dessutom välkomnar vi
årligen nästan en halv miljon badbesökare till Valhallabadet.
Vi är cirka 140 medarbetare som ger allt för att skapa bra förutsättningar för
att genomföra evenemang i världsklass. Vi brukar säga att vi bidrar till att
skapa magiska ögonblick!
Bolaget omsätter ungefär 160 miljoner kronor, vi bedriver ett aktivt
miljöarbete och vi är miljödiplomerade.
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