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Tele2 Arena utsedd till ”Årets arena” i världen  

- och Ishockey-VM i Ericsson Globe blev Årets sportevenemang  

 

Tele2 Arena tog hem priset som Årets arena i den världsomspännande tävlingen 

TheStadiumBusiness Awards. Priset delades ut på gårdagens gala i London. På samma gala 

utsågs även Ishockey-VM i Ericsson Globe till Årets sportevenemang i konkurrens med 

Super Bowl i Superdome, F1 Grand Prix på Silverstone m.fl.  

- Att Tele2 Arena vinner ett sånt här pris är fantastiskt roligt sett till vilken utveckling som sker på 

arenor runt om i världen. Att vi även får en fin bekräftelse för arbetet med Ishockey-VM i Ericsson 

Globe är naturligtvis otroligt roligt. Bägge dessa priser är en bekräftelse på det hårda arbete som 

gjordes förra året med att öppna världens mest moderna arena samtidigt som vi genomförde 

världens bästa sportevenemang i en av våra existerande arenor, säger Ninna Engberg, VD Stockholm 

Globe Arenas.  

TheStadiumBusiness Award instiftades 2010 som en världsomspännande tävling för att 

uppmärksamma ledarskap, innovation och prestation i samband med utveckling och drift av globala 

sport och evenemangsarenor.  

- Det är ett enormt erkännande att Tele2 Arena fått en internationell utmärkelse av detta slag. Av 18 
kategorier, vann Tele2 Arena det tyngsta priset, Årets arena, och utklassade giganter som Madison 
Square Garden och Wembley, säger Ted Mattsson, projektchef för Tele2 Arena hos SGA Fastigheter. 
 

Samtliga vinnare i de olika kategorierna i TheStadiumBusiness Award utses av en internationell 

expertjury. Läs mer om tävlingen, kategorier och vinnarna i TheStadiumBusiness awards 2014 här: 

http://www.stadiumbusinessawards.com 

 
För mer information, kontakta: 
Daniel Stålbo, kommunikationschef Stockholm Globe Arenas 
Tel: 08-600 93 52, e-post: daniel.stalbo@globearenas.se 
Helena Ågren, kommunikationschef SGA Fastigheter, tel: 08-508 353 32  
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Om Stockholm Globe Arenas  
Stockholm Globe Arenas ansvarar för driften av de fem arenorna Ericsson Globe, Annexet, Hovet, Söderstadion, Tele2 Arena (2013), samt 
attraktionen SkyView. Arenorna gästas årligen av världsartister som Lady Gaga, Celine Dion, Avicii och Rihanna. Dessutom genomförs stora 
idrottsmästerskap som Inomhus-EM i friidrott, Basket-EM och Ishockey-VM, samt megaevenemangen Monster Jam och NHL-premiären. 
Med cirka 300 genomförda evenemang per år och 1,5 miljoner besökare är evenemangsområdet i särklass det största och mest flexibla i 
norra Europa. www.globearenas.se 

 

Om SGA Fastigheter 

SGA fastigheter AB är ett helägt dotterbolag inom Stockholm Stadshus AB. Företaget äger, förvaltar och utvecklar de fyra sport- och 
evenemangsarenorna; Ericsson Globe, Tele2 arena, Hovet och Annexet samt attraktionen SkyView. SGA Fastigheter äger också Tolv 
Stockholm, en nöjesdestination i gatuplan till Tele2 Arena. www.sgafastigheter.se 
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