Skön miljö gav Sveriges värdskap högsta poäng

Götessons fick den stora äran att bygga miljöerna kring lag-VM i bordtennis som spelades i
Halmstad mellan den 29 april och 6 maj. Det blev ett unikt idrottsevenemang där den
skandinaviska designen satte sin prägel.
– Det har varit en fantastisk vecka där vi fått beskåda bordtennis i världsklass och
människor har kunnat mötas i våra lounger och konferensrum som vi inrett, säger Johan
Götesson, Creative Director och delägare på Götessons.
Götessons har varit med och byggt allt ifrån träningshallen till lounger och pressläktare inför
lag-VM i bordtennis 2018. Miljöerna kring prisceremonin och den så kallade VIP Warm Uparean, blev en succé redan vid invigningen.
– Vi skapade en unik miljö med funktionella möbler varvat med växter, där både spelare och
personer runt evenemanget kunde njuta av sport i världsklass och koppla av mellan
matcherna, säger Jessica Carlstein på Götessons som designat alla ytor.
Götessons tog även hjälp av Bolon och Johanson Design för att nå den ultimata designen på
hela eventet. Destination Halmstad, som varit projektledare för evenemanget, är mycket
nöjda med veckan som varit. Tanken var att ta ett traditionellt idrottsevenemang till nästa
nivå genom att kombinera det klassiska turneringsupplägget med nya, moderna inslag.
– Stämningen i veckan har varit fantastisk. Vi har jobbat efter ledorden ”Welcome to the
next level” och Götessons har, tillsammans med våra andra sponsorer och volontärer, varit
en stor bidragande faktor. Götessons produkter har höjt kvaliteten på hela atmosfären
avsevärt och vi har fått lovord från både nationella och internationella spelare och ledare.
Något som verkligen stuckit ut är Götessons Office Ballz som varit omåttligt populära, säger
Johnny Ewerstein, projektledare på Destination Halmstad.
Den iögonfallande skandinaviska designen

En person som varit med länge och besökt otaliga idrottshallar och bordtennis-turneringar
genom åren är Jörgen Person, flerfaldig VM-medaljör. Han var svensk ambassadör för årets
upplaga av lag-VM i Halmstad och har mottagit lovord från flera internationella kollegor.
– Jag har träffat spelare från både Kina, Storbritannien och Tyskland i veckan och de är
supernöjda med årets arrangemang. Warm up-arean har varit speciellt uppmärksammad
tack vare den moderna inredningen. Förhoppningsvis dröjer det inte länge innan Sverige får
ta sig an ett stort mästerskap igen med tanke på det fina intrycket vi gjort, säger Jörgen
Persson.

