
85 procent av linköpingsborna är positiva till Linköpings Dam-EM
I går spelades den sista matchen i Dam-EM i Linköping, på ett fullsatt Linköping Arena (7448 åskådare). Ett evenemang som varit
uppskattat av linköpingsborna. Enligt en färsk undersökning är 85 procent av kommuninvånarna positiva till att Linköping
arrangerat Dam-EM. Över 90 procent har uppmärksammat evenemanget och 72 procent tycker att Linköping borde arrangera
fler stora idrottsliga evenemang.

Med spräckta publikrekord i varje match, mycket kringarrangemang och ett välbesökt Fan Zone på Stora Torget kan man konstatera att Dam-
EM i Linköping varit en lyckad satsning.

– Vi är mycket nöjda med evenemanget som helhet. Bäst av allt är naturligtvis att Dam-EM är uppskattat bland linköpingsborna. Hela 91
procent har uppmärksammat evenemanget och 85 procent är positiva, säger Karin Semberg kultur- och fritidschef på Linköpings kommun och
initiativtagare till Dam-EM.

Var femte har varit på match
Målsättningen, när kommunen ansökte om att bli en av värdstäderna för UEFA Dam-EM, var att evenemanget skulle bli en folkfest som skulle
skapa stolthet bland invånarna. Den undersökning som genomförts av CMA (Centrum för marknadsanalys) visar att 18 procent av
linköpingsborna har varit och tittat på någon av Dam EM-matcherna på Linköping Arena och lika många har besökt Fan Zone på Stora torget.

– Vi har haft en stor uppslutning inom kommunen där flera nämnder har samverkat, vilket varit en viktig framgångsfaktor. Dessutom har flera
andra aktörer som Arenabolaget, LFC, näringslivet, föreningar och volontärer gjort ett fantastiskt jobb, säger Karin Semberg.

Kort- och långsiktiga vinster
Dam-EM är ett av de största idrottsliga evenemang som arrangerats i Linköping och nu finns ett upplägg och en struktur för framtida
evenemang.

– Kortsiktigt är det en idrottsfest som skapat positiva effekter för turistnäringen och handeln. Men det är också en långsiktig satsning från
kommunens sida bland annat för att inspirera fler att börja spela fotboll och idrotta, säger Karin Semberg.

Ny statistik från bokningsportalen hotel.info visar att hotellen i värdstäderna till Dam-EM har fått ett uppsving.

För mer information kontakta:
Karin Semberg, Kultur och fritidschef Linköpings kommun
karin.semberg@linkoping.se
Tfn 0706-24 73 11

Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer,
utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad.


