
1 ÅR – 1 MILJON BESÖKARE
VI MINNS FÖRSTA ÅRET PÅ VÄRLDENS BÄSTA ARENA

”A blueprint for future 
sports and entertainment 
destinations”



SPORTARENAN

Zlatan Ibrahimovic och hans lagkamrater i Paris Saint-

Germain satte internationell prägel på innerplanen redan 

under ”Premiärveckan”. #HIFvsPSG

Tele2 Arena har gett 

Stockholmsfotbollen ett 

rejält uppsving. Båda våra 

hemmalag, Hammarby Fotboll 

och Djurgården Fotboll, visar 

markant ökade publiksnitt.

Första svenska mästarna 

på Tele2 Arena korades 

i september. 

#SMfinalXXVIII 

Vintersporten gjorde entré på Tele2 

Arena när Hammarby Bandy mötte 

Sandviken. Dagarna innan var det 

ont om fria isytor när allmänheten 

fick provåka isen.

Inte bara bollar har 

flugit i luften. Nitro 

Circus Live bjöd 

på en våghalsig 

show, som 

innefattade det 

mesta från motocross 

till rullstol. #NCLsthlm2013



MUSIK- & SHOWARENAN
Popvirtuosen Justin Timberlake 

bjöd på en grym show. 

#JT2020tour

24 augusti 2013 invigdes Tele2 Arena 

officiellt. På scen: Tre av Sveriges 

absolut största artister – Robyn, 

Lars Winnerbäck och Kent. 

#invigningT2A

Gessle & Co 

fick äran att 

premiärspela 

på arenan. 

#GTsommar

Detta var året när världens största artister hittade 

tillbaka till Stockholm. Det var ”lapp på luckan” 

direkt när det blev klart att Mick Jagger och 

hans The Rolling Stones skulle göra sitt första 

Stockholmsbesök på 11 år. #StonesStockholm

Hemmasonen Avicii fyllde Tele2 Arena till bredden - två kvällar i rad. #truetour  

Avicii var inte den enda EDM-akten på Tele2 Arena under året. I november var 

det premiär för inomhusfestivalen Lights med några av världens bästa DJ:s i 

line-upen. #novemberlights



2014 blev vi första arena i Europa att erbjuda våra 

besökare systemet StadiumVision Mobile via en helt ny 

app. Med Tele2 Arena-appen har vi skapat Sveriges 

mest sociala arena där du som besökare själv blir en 

större del av den totala liveupplevelsen på plats. Har 

du röstat på din favoritspelare eller fått en Instabild 

publicerad på någon av storbildsskärmarna?

I juni 2014 utsågs vi till ”Årets arena i världen” vid TheStadiumBusiness 

Awards. Vi kammade hem förstaplatsen i konkurrens med världsarenor 

som Madison Square Garden i New York och Wembley i 

London. I juryns motivering står bland annat att 

Tele2 Arena är: ”A blueprint for future sports and 

entertainment destinations”.

DEN UPPKOPPLADE ARENAN

VÄRLDENS BÄSTA ARENA

Vårt starka arenanät med fritt wifi ger drygt 
 40 000 besökare möjligheten att surfa, ringa 
och använda sociala medier - samtidigt.

• Över 2 miljoner mobilsamtal
• 8,8 TB datatrafik  

genom mobilnätet
• 6 500 nedladdningar av  

Tele2 Arena-appen

Första året på Tele2 Arena har vi:
• genomfört 73 evenemang
• varav 50 sportevenemang
• serverat 9 ton korv med bröd
• hällt upp 83 kubikmeter läsk



Tack för i år – vi ses i framtiden!
Läs mer om våra evenemang på tele2arena.se


