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Malta den 22 oktober, 2020  
 
 
Unibet och Philadelphia Eagles utökar samarbetet 
  

  
Unibet utökar sponsorskapet som ingåtts med NFL-laget Philadelphia Eagles. 
Utöver att vara officiell kasinopartner blir Unibet nu även officiell sportspelspartner 
till NFL-laget. 

  
I november 2019 ingick Kindreds varumärke Unibet ett avtal med NFL-laget 
Philadelphia Eagles som innebär att Unibet kan kalla sig för officiell kasinopartner. 
Under årets speluppehåll ändrade NFL sitt regelverk och tillåter nu 
sportspelspartnerskap, vilket i sin tur öppnade upp för en unik möjlighet att utöka 
det redan existerande samarbetet. 
 
”För oss är detta ett väldigt spännande tillägg till ett redan lyckosamt och 
välfungerande partnerskap med Philadelphia Eagles. Vi hoppas att under lång tid 
framöver kunna erbjuda deras fans en unik och innovativ upplevelse”, säger Arnas 
Janickas, VP Marketing US, Kindred Group.  
 
”Att vårt existerande partnerskap med Unibet utökas genom nya möjligheter och 
initiativ är något som vi är väldigt glada för”, säger Catherine Carlson, Senior Vice 
President of Revenue and Strategy, Philadelphia Eagles. ”Det har varit mycket 
givande att arbeta med Unibet det senaste året och vi ser fram emot ett 
framgångsrikt samarbete tillsammans.” 
  
 
För ytterligare information: 
Arnas Janickas, VP Manager US  
arnas.janickas@kindredgroup.com  
  
Maria Angell-Dupont   
+46 721 651 517   
press@kindredgroup.com   
 
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 
11 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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