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Historiskt besöksrekord för Gröna Lund

2013 blev inte bara ett jubileumsår för Stockholms anrika tivoli, utan även en
rekordsäsong. Aldrig förr i Gröna Lunds 130-åriga historia har man haft över
1,5 miljoner besökare, sålt så många säsongskort eller haft så många åk i
attraktionerna.

Den 29 september stängde Gröna Lund sina portar för säsongen. En säsong
som är den bästa någonsin i tivolits historia. Besökssiffran landade på hela
1 500 380 besökare, en siffra som aldrig tidigare uppnåtts. Det innebär att
Gröna Lund lyckats öka antalet besökare med 50 % sedan 2008. Utöver
besöksrekordet sålde man även rekordmånga säsongskort och det gjordes
nästan 10 miljoner åk i attraktionerna.



– Vi visste att vi hade en spännande säsong att se fram emot när vi öppnade i
april, med många och stora konserter, vårt 130-årsjubileum och vår nya
attraktion Eclipse. Men att vi nådde all time high gällande besökssiffror är
helt otroligt. Alla investeringar vi gjort de senaste åren i nya attraktioner,
matupplevelser, miljö, underhållning och personal har verkligen gett resultat.
Det är många med mig som älskar Grönan, säger Gröna Lunds VD Magnus
Widell.

Gröna Lunds säsong i siffror
Besökssiffra 2013: 1 500 380 gäster (2012: 1 334 160 gäster)
Antal sålda säsongskort (Gröna Kortet): 121 801 st (2012: 114 306 st)
Antal konserter på Stora och Lilla Scen: 65 st (2012: 54 st)
Antal sålda glasskulor: 298 008 st
Antal sålda hamburgare: 190 353 st
Antal sålda godisremmar: 172 475 st (eller 10,3 mil remmar)
Antal sålda donuts: 148 375 st
Antal sålda popcornstrutar: 63 043 st (eller ca 880 badkar fulla med popcorn)

Åktoppen 2013
Jetline: 933 923 åk
Lustiga Huset: 707 779 besökare
Twister: 623 544 åk
Kvasten: 596 704 åk
Insane: 532 186 åk

Investeringar
Inför säsongen 2013 investerades drygt 70 miljoner kronor. Sedan 2006 har
Gröna Lund investerat totalt 464 miljoner kronor i nya attraktioner,
matupplevelser och förbättrad tivolimiljö. 

För mer information om Gröna Lund kontakta Annika Troselius,
Informationsansvarig på telefon 0708-580050 eller e-mail
annika.troselius@gronalund.com. För pressbilder besök Gröna Lunds
bildbank http://bilder.parksandresorts.com/gronalund.

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och ingår i temaparkskoncernen Parks and
Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin, tillsammans med
Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland. Tivolit har 30 attraktioner
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och sex restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat-
och snackskiosker. Gröna Lund bjuder även på en mängd underhållning i form av
konserter, dans, barnunderhållning mm. 2012 hade tivolit ca 1400 anställda
under säsongen, över 1,4 miljoner besökare och omsatte drygt 455 miljoner kr,
vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.
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