København, 1. juni 2017

Betfair forlænger samarbejdet med Alka Superliga
Betfair og Superligaen A/S forlænger samarbejdet, så Betfair fortsætter som officiel bettingpartner for
Alka Superliga indtil juni 2018
Betfair har været Alka Superliga’s officielle bettingpartner siden januar 2016, og aftalen er netop forlænget
med et år, således at Betfair også i sæsonen 2017/18 vil være Alka Superligas officielle samarbejdspartner
indenfor betting. Udover de traditionelle elementer, som altid indgår i et partnerskab af denne størrelse, vil
samarbejdet have fokus på at skabe øget indhold på Alka Superliga-hjemmesiden og ligaens sociale
platforme, til gavn for alle de mange tusinde følgere på blandt andet Alka Superligas officielle
Facebookside.
Direktøren i Superligaen A/S, Claus Thomsen, glæder sig over at samarbejdet forlænges til gavn for
klubberne og Superligaen A/S.
-At Betfair, der er en af verdens største udbydere af online sportsbetting, ønsker at forlænge samarbejdet
med dansk fodbold er noget, vi kan være stolte over. Jeg er især glad for, at vi med den nye aftale får lagt
yderligere tyngde på samarbejdet til gavn for begge parter, men i høj grad også til gavn for de mange
fodboldfans, der bruger superliga.dk og Alka Superligas sociale medier, lyder det fra direktør i Superligaen
A/S, Claus Thomsen.
Også hos Betfair er der stor tilfredshed med, at samarbejdet forlænges med minimum yderligere et år.
-Vi har været meget glade for samarbejdet med Alka Superliga, og det har været et naturligt skridt at
forlænge aftalen, så Alka Superliga fortsat kan bidrage til vores ambition om at få Betfair brandet til at
vokse internationalt. Vi ser i høj grad frem til at arbejde med ligaen i den kommende sæson, og til fortsat at
kunne tilbyde fans unikke kampagner, indhold og ikke mindst de bedste odds på Alka Superligaen, som har
været tilfældet i 2017, siger Paul Gambrill, Marketing and Brand Director hos Betfair.
For yderligere oplysninger, kontakt Betfairs Head of Marketing – Northern Europe, Matthew Hopper (tlf.
+447921 685 881) samt direktør i Superligaen A/S, Claus Thomsen (tlf. 2068 3055).

