
 

 

Danmarks koncept till EURO år 2020 väcker entusiasm i UEFA 

Ett starkt koncept ligger till grund för att UEFA valt Köpenhamn som en av 13 värdstäder för 
EM i fotboll år 2020. Konceptet hyllar 60 års fotbollskultur och sätter nya standarder för fotboll 
i Europa. Kommunikationsbyrån Mannov har varit ledande i konceptutvecklingen. 

Danska Fotbollsförbundet (DBU), Sport Event Denmark och Wonderful Copenhagen står bakom bi-
draget som tagit EM i fotboll till Danmark. Ett stort strategiarbete har utförts för bidraget som har pri-
sats av UEFA för sitt nytänkande. Kommunikationsbyrån Mannov har stått för strategiprocessen och 
den kreativa delen av ansökan.  

–	  Det vi har hört från DBU	  är att den kreativa delen av ansökan har fångat in precis de trender som 
UEFA vill fokusera på	  i det unika konceptet för 2020-slutrundan, samt att Danmarks koncept har skilt 
sig markant från de övriga länderna och blivit omnämnt som ”en väg framåt”, säger Reinholdt Schultz, 
VD på	  Mannov.  

Enligt Reinholdt Schultz är det unika med det danska konceptet att det både tar ett kreativt grepp om 
firandet av 60 års utveckling inom europeisk fotboll, och samtidigt samlar européerna om att ge fotbol-
len en ny och central roll i framtidens Europa. Exempel på	  detta är fotbollens påverkan på hälsa, där 
danskar dokumenterat att fotboll motverkar sjukdomar i förebyggande syfte. Fotboll har också	  visat sig 
vara en samlingspunkt, där människor från olika kulturer och åldrar integrerar. Köpenhamn kommer 
utöver detta, troligtvis att förvandlas till en enda stor ”fanzone” på	  grund av stadens storlek. 

Både process och slutprodukt får beröm av DBU, Sport Event Denmark och Wonderful Copenhagen.  

–	  Det har varit en spännande och kreativ process som DBU, Wonderful Copenhagen och Sport Event 
Denmark har genomgått. Konsultbyrån Mannov har bistått oss i detta arbete och varit mycket profess-
ionella genom hela förloppet, säger Christian Bordinggaard, UEFA EURO 2020 Project Leader, DBU. 

Reinholdt Schultz tror att konceptet, tillsammans med en rad andra faktorer, har haft betydelse för 
Danmark, som trots sin lilla arenakapacitet blir värdnation 2020. 

–	  Danmark har en unik och välorganiserad fotbollskultur med många frivilliga krafter, som garanterat 
har bidragit till att Fotbolls-EM kommer till Danmark. Det samma gäller för Köpenhamn, som med sin 
goda infrastruktur, trygga miljö	  och ett starka internationella varumärke, är en attraktiv värdstad för 
UEFA EURO 2020, menar Reinholdt Schultz. 

Här hittar ni UEFA:s evaluering: http://www.uefa.com/uefaeuro-2020/news/newsid=2144930.html 

	  
	  
För mer information, vänligen kontakta:  

Reinholdt Schultz, VD och partner Mannov 
Mobil: +45 26 72 80 72 
E-mail: rs@mannov.dk 
 

Om Mannov 
Mannov är en av Öresundsregionens största PR-byråer och består av omkring 40 medarbetare, förde-
lade på	  kontor i Köpenhamn, Århus och Malmö. Kärnan i Mannovs verksamhet är konsultrådgivning 
och lösningar inom PR och kommunikation för alla typer av större och mindre verksamheter och orga-
nisationer. Mannov är en del av Ogilivy Public Relations Worldwide som är ett av världens ledande 
PR-nätverk.	  


