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Linköpings hockey- och evenemangsarena
byter namn till Saab Arena
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Linköping Hockey Club
har idag tecknat ett sponsoravtal med innebörden att Linköpings
hockey- och evenemangsarena byter namn till Saab Arena.
Namnbytet sker den 1 juli 2014.
Saab är ett av Sveriges största teknikföretag med verksamhet på omkring 50 orter i
Sverige och i ett 35-tal länder. Saab är ett högteknologiskt företag med erkänd
innovationskraft. Saab vill öka kunskapen om företagets verksamhet, inte minst för
att locka kvalificerade medarbetare till vår verksamhet i hela Sverige. Det gynnar
våra affärer såväl nationellt som internationellt. Genom etableringen av Saab Arena i
Linköping, som är Sveriges flygcentrum, sätts fokus på svenskt ingenjörskunnande
inom försvars- och säkerhetsområdet. Genom Saabs engagemang i Saab Arena i
Linköping, kan kännedomen om Saab spridas över hela Sverige.
– Saab sätter ett stort värde på att samverka med det
omkringliggande samhället på de orter där vi verkar. Vi vill i
konkreta handlingar visa att Saab står starkt lokalt, nationellt och
globalt. Sponsringen av Saab Arena i Linköping är ett av många
exempel på detta. Sverige är en oerhört viktig marknad för Saab
och det är därför glädjande att vi kan bidra på detta sätt, säger Kjell
Johnsson, vice affärsområdeschef Saab Aeronautics.
Linköping Hockey Club, LHC, har under 2000-talet utvecklats till en toppklubb i en av
de största sporterna i Sverige. Klubben har med sitt herrlag kvalificerat sig för SMslutspel tio av de elva senaste åren, nått två SM-silver och nu senast semifinalplats
två år i rad samt har under tio säsongers spel i arenan ett publiksnitt på över 7000
åskådare över totalt 320 matcher. Damlaget som etablerades senare har utvecklats
på ett liknande sätt och vann i mars i år SM-guldet. Klubben har över 700 aktiva
spelare totalt och har tidigare också vunnit två junior-SM och ett pojk-SM-guld.
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– Det känns enormt bra att vi har hittat det här samarbetet mellan parter som sätter
Linköping på kartan i Sverige och världen. Det ger hela staden en fantastisk kraft att
unisont skapa positiv energi som stärker bilden av Linköping både internt i vår stad
och i vår omvärld, säger LHC:s klubbdirektör Mike Helber.
Linköpings kommun ser Saab Arena som en viktig kontaktyta mellan kommunen,
näringslivet och invånarna.
– Saab är ett starkt varumärke nationellt. Företaget har också en
alldeles särskild betydelse för Linköping och jag är mycket glad
över att Saab nu namnger Arenan. Det sker väldigt mycket
spännande i Linköping som vi vill berätta om. Saab Arena är den
mest publika platsen och det bästa utrymmet vi har för att exponera
stadens utveckling. Genom samarbetet med LHC får vi tillgång till
utrymme för att exponera Linköping, säger kommunstyrelsens
ordförande Paul Lindvall (M).
I samband med Champions Hockey League-matchen mellan LHC och tjeckiska
Pardubice den 22 augusti, kommer det grafiska utformandet att presenteras.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
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www.saabgroup.com/YouTube
Linköpings Hockey Club,
Mike Helber,
0708-14 14 15
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Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och
lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet
och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt
ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

