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Kindred Group pressmeddelande  
  
Malta, 5 maj 2021  
  
  

32Red och Rangers förlänger kontrakt och skriver 
historia  
 
  
32Red, ett av Kindreds varumärken, förlänger sitt samarbete med Rangers, de 
regerande mästarna i SPFL (Scottish Professional Football League).  
Förlängningen innebär att detta blir ett av de längsta partnerskapen i engelsk 
fotbollshistoria. Som en del av samarbetet åtar sig 32Red att fortsätta driva 
och utveckla Team Talk, ett projekt som rör mäns mentala hälsa. 
  
Kindred Group har genom sitt varumärke 32Red förlängt sitt samarbete med det skotska 
fotbollslaget Rangers, ett samarbete som påbörjades redan 2014.  Med denna förlängning 
blir detta ett av de längsta partnerskapen i brittisk fotbollshistoria. En viktig del av det 
fortlöpande samarbetet som fått stor uppskattning och som kommer att fortsätta stöttas 
av 32Red är Team Talk, ett projekt som rör mäns mentala hälsa.  
 
Kindred Groups varumärken i Storbritannien har genom åren fokuserat på ett ambitiöst 
projekt som ändrar sättet hur speloperatörer sponsrar sport genom att använda sig av 
kraften av sport i allmänhet men fotboll i synnerhet, för att åstadkomma en positiv 
påverkan på samhället man verkar i. Team Talk är ett exempel på ett mycket uppskattat 
projekt i samhället, och använder sig av den lokala klubben och inkluderar, när det är 
möjligt, både spelare och tränare för att nå ut till män och prata om frågor som rör deras 
mentala hälsa. 
 
”Rangers och 32Red har en lång gemensam historia och jag är glad över att vårt 
framgångsrika samarbete kommer att fortsätta. Jag blev speciellt rörd när jag hörde att det 
viktiga Team Talk projektet kommer att fortsätta som en del av den nya 
överenskommelsen. Jag deltog nyligen i ett otroligt positivt möte och det är oerhört tydligt 
för mig hur viktigt Team Talk och det stöd de ger våra fans är. Dagens tillkännagivande är 
verkligen positiva nyheter för alla som har en koppling till vår klubb”, säger Rangers tränare 
Steven Gerrard. Gerrard deltog i ett Team Talk-möte som genomfördes via videolänk 
tillsammans med 25 regelbundna deltagare som berättade hur Team Talk har hjälpt dem 
under pandemin.  
 
”Att fortsätta vårt mångåriga samarbete med SPFL-mästarna Rangers ska bli väldigt roligt. 
Det har varit en minst sagt intressant resa det senaste årtioendet och vi är stolta över att 
ha varit med och bidragit. Det är en spännande tid att vara involverad i klubben, och det har 
den pågående säsongen minst sagt redan visat. Utöver detta samarbete kommer vi att 
fortsätta arbetet med att utveckla en ny modell för sponsorskap  som innebär att hela 
samhället kan dra nytta av avtalet. Det är just därför som vi kommer att förnya vårt stöd till 
Team Talk, detta viktiga projekt som rör mäns mentala hälsa, avslutar Neil Banbury, UK 
General Manager, Kindred Group. 
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För ytterligare information:  
Maria Angell-Dupont, External Communications Manager 
+46 721-651517 
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 30 miljoner kunder via något av de 9 
varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1600 medarbetare globalt och är medgrundare 
av European Gaming and Betting Association (EGBA) samt medgrundare 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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Om Team Talk 
 
Team Talk är ett hälsoprojekt som behandlar mäns mentala hälsa. Projektet är upplagt att fungera som en säker plats för 
män att prata och målet är att fungera som ett stödjande nätverk för de som är I behov av extra stöd. Alla män över 18 år är 
välkomna att delta. Detta unika samarbete, sponsrat av 32Red,  mellan det lokala samhället och sponsor återfinns på flera 
platser runtom i Storbritannien och har blivit föremål för forskning av University of Derby.  
 

 
 


