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Kindred förlänger partnerskapet med Philadelphia
Eagles till 2025
Kindred och Philadelphia Eagles förlänger sitt nuvarande partnerskap till slutet av
säsongen 2024/25. Som en del av det nya avtalet kommer Unibet att verka som Eagles
officiella casino, onlinekasinospel och sportbok-partner.

Kindred Group plc:s (Kindred) varumärke Unibet och Philadelphia Eagles fortsätter sitt
nuvarande partnerskap med en förlängning på tre år. Som en del av avtalet kommer Unibet
att ha en dedikerad plats på arenan Lincoln Financial Field, "Unibet Landing", där Unibet
kommer att stå värd för olika aktiviteter för fansen under säsongen. Utöver detta kommer
sponsorskapet utökas till att omfatta Unibet som officiell partner för onlinekasino, kasino,
onlinespel och sportbok.
”Vårt partnerskap med Eagles har sedan inträdet i Pennsylvania varit en hörnsten i Unibets
strategi och kommer fortsättningsvis vara en viktig del framöver. Vi är mycket glada över
att förlänga samarbetet och över att fortsätta utveckla innovativa och engagerande projekt
både på stadion och digitalt”, säger Manuel Stan, SVP North America, Kindred Group.
"Vi ser fram emot att förlänga vårt partnerskap med Unibet i ytterligare tre år. Vår tillväxt i
det digitala rummet har möjliggjort för oss att knyta an med Eagles-fans på nya och
interaktiva sätt tack vare Unibets framåtblickande inställning till branschen. Genom vårt
fortsatta partnerskap är vi glada att kunna erbjuda Eagles-fans ännu fler möjligheter till
engagemang, inledningsvis med nya ”Unibet Landing” på Lincoln Financial Field, säger
Brian Napoli, Vice President för Corporate Partnerships, Philadelphia Eagles.
Unibet och Eagles kommer att fortsätta innovera genom att erbjuda mobilcasinospel,
inklusive Eagles slotspel, Eagles blackjack-spel och andra spel. Genom partnerskapet
kommer Kindred även att synliggöra sitt varumärke på Lincoln Financial Field samt på
Eagles digitala plattformar.
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