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NFL-laget Pittsburgh Steelers ny officiell
sportspelspartner till Unibet
Unibet ingår samarbete med det amerikanska fotbollslaget Pittsburgh
Steelers inför den kommande säsongen. Pittsburgh Steelers är Unibets andra
NFL-partner. Samarbetet kommer att förstärka upplevelsen för Steelers fans
både hemma och runt stadion.

Inför kommande fotbollssäsong annonserar Kindred Groups sportsboksvarumärke Unibet
ett samarbete med det amerikanska fotbollslaget Pittsburgh Steelers. Samarbetet kommer
bland annat att inkludera gemensamma digitala projekt i sociala media kanaler och
tävlingar för fansen. I samarbetet ingår att Pittsburgh Steelers och Unibet tillsammans
stödjer lokala organisationer.
”Vi är glada över att ingå ett samarbete med ett av de mest älskvärda och professionella
lagen inom amerikansk fotboll. De har en fantastisk historia och en ljus framtid samt
oerhört passionerade och engagerade fans. Detta är också ett viktigt steg för oss i västra
Pennsylvania. Med detta samarbeta fortsätter vi att öka kännedomen om Unibet i
Pennsylvania, stärka förhållandet till de lokala fansen, samtidigt som samarbetet kommer
att stötta våra framtida lanseringar i närliggande stater”, säger Manuel Stan, SVP USA,
Kindred Group.
“Det är glädjande att få välkomna Unibet till Steelers-familjen. Detta samarbete kommer att
ge Steelers Nation nya möjligheter både på själva matchdagen på Heinz Field och under
säsongen. Vi ser framemot att få visa upp dessa förbättringar för våra fans”, säger Ryan
Huzjak, Vice President of Sales and Marketing, Pittsburgh Steelers.
För att öka engagemanget hos fansen så kommer det på själva matchdagen finnas en
möjlighet att möta Steelers-legender vid den nya Unibet Tailgate-zonen. Pittsburgh Steelers
och Unibet kommer också arbeta tillsammans för att kunna erbjuda konsumenterna ett
unikt casinospel med Steelers-tema. Casinospelet kommer endast vara tillgängligt på
Unibets casino app i Pennsylvania senare i år.
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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.
Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Om Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers grundades 8 juli, 1933 av Arthur Joseph Rooney och är den femte äldsta franchise I NFL samt en av de
mest framgångsrika i ligans historia. Steelers har vunnit Super Bowl sex gånger. Pittsburg har också medverkat i 16
konferenstitelmatcher och stått som värd för 11 av dessa vilket är mer än någon annan franchise i ligan. Steelers har 33 före
detta spelare, tränare eller medarbetare som blivit invalda I Pro Football Hall of Fame.
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