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Kindred Group pressmeddelande 

 
Malta, 16 November 2020  
 
Kindred och Derby County samarbetar i nytt 
forskningsprojekt 

Kindred Group förlänger sitt samarbete med Derby County’s Community Trust och deras 
program Team Talk med ytterligare ett år. Detta möjliggör ett nytt forskningsprojekt i 
samarbete med University of Derby för att förstå vilken effekt Team Talk har utifrån 
utmaningar orsakade av Covid-19. 

Kindred Group har, genom sitt varumärke 32Red, förlängt samarbetet med Derby County’s 
Community Trust och Team Talk. Utöver att stödja det framgångsrika samhällsprojektet i 
Derby kommer samarbetet inkludera ett nytt forskningsprojekt i samverkan med University of 
Derby. Det årslånga forskningsprojektet kommer att ledas av Professor David Best och 
studera hur effektivt Team Talk har varit under den rådande pandemin. Till grund för 
forskningen kommer man att utföra en serie intervjuer och undersökningar, samt ta del av 
andra analyser. Forskningen presenteras i en rapport i slutet av 2021. 
 
”Den förnyade investeringen betyder att Derby County Community Trust kan fortsätta bedriva 
en del av det fantastiska arbete och resultat som vi fått se under samarbetets första år. Det 
kommer att bli väldigt intresseant att få arbeta tillsammans med University of Derby för att 
utveckla ett robust forsknings- och utvärderingsprojekt som utvärderar Team Talks effekt på 
både individens och samhällets välbefinnande”, säger Neil Banbury, General Manager UK 
Kindred Group. 
 
”Efter ett framgångsrikt år är vi glada att 32Red förbinder sig till detta projekt i ytterligare ett 
år. Förnyelsen av vårt samarbete betyder att vi kan utvidga projektet och nå ännu fler män 
som lider av mental ohälsa under kommande år”, förklarar Simon Carnall, Head of 
Community på Derby County Community Trust.  
 
För att veta mer om Team Talk: www.derbycountycommunitytrust.com 
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Om Kindred Group 
 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. 
Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 27 miljoner kunder via något av de 
12 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,700 medarbetare globalt och är medgrundare av 
European Gaming and Betting Association (EGBA), och av IBIA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för 
överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 
(2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.  
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