
LEOVEGAS INGÅR PARTNERSKAP MED REGERANDE PREMIER 
LEAGUE-MÄSTARNA MANCHESTER CITY

LeoVegas har ingått ett partnerskap med Premier League-mästarna Manchester City, vilket 
innebär att lagets träningsställ kommer bära LeoVegas varumärke samt att varumärket även 
kommer synas på Etihad Stadium. Samarbetet kommer förstärka koncernens erbjudande och 
synlighet inom sportspel samtidigt som det ger LeoVegas kunder en unik upplevelse kring 
klubbens matcher.

LeoVegas och de regerande Premier League-mästarna Manchester City har ingått ett partnerskapsavtal som innebär 
att LeoVegas Group blir fotbollsklubbens ”Official Betting Partner” i Europa och Kanada. LeoVegas har en lång 
historia av att samarbeta med idrottslag och partnerskapet med Manchester City är ett naturligt val givet att båda 
är ledande inom respektive område. Genom partnerskapet kommer LeoVegas Group och Manchester City att 
addera ett extra lager av spänning kring sporten via gemensamt innehåll från både herr- och damlagen. Med unika 
upplevelser kring klubbens matcher kommer kunderna komma närmare lagen.

LeoVegas varumärke kommer att vara synligt på både Manchester Citys träningsanläggning Academy Stadium 
samt hemmaarenan Etihad Stadium. Därtill kommer varumärket att pryda A-lagets träningsställ under säsongen 
2022/2023. Partnerskapet är i linje med koncernens ambition att erbjuda den bästa spelupplevelsen och möjliggör 
även för LeoVegas att nå ut bredare till en global publik.

”Vi är stolta över att ingå partnerskapet med Manchester City och ser fram emot att erbjuda våra kunder unika upplevelser 
med klubben. Manchester City är en tungviktare inom sporten och har samma ledarmentalitet som LeoVegas. Samarbetet är en 
möjlighet för oss att ytterligare öka varumärkeskännedomen och fortsätta vår globala tillväxt” säger Gustaf Hagman, VD på 
LeoVegas Group.

”Manchester City är glada över att välkomna LeoVegas Group som vår allra senaste samarbetspartner. Vi ser fram emot att 
arbeta tillsammans för att knyta fans och kunder ännu närmre klubben. Samtidigt är vi är också entusiastiska över att 
samarbetet kommer bidra till ytterligare tillväxt i Europa och Kanada, och det gör att vi fortsatt kan nå ut till en global publik”
säger Dina Ahmad, Vice President, Global Partnership Sales på City Football Group.

Om Manchester City Football Club
Manchester City FC är en engelsk Premier League-klubb som grundades 1880 under namnet St Mark's West 
Gorton. Klubben blev officiellt Manchester City FC år 1894, och har sedan dess vunnit Europeiska cupvinnarecupen 
och åtta League Championship-titlar, inkluderat sex stycken Premier League-titlar (2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 
2022) och sex FA-cuper. Manchester City är en av tolv klubbar som tillsammans ingår i City Football Group, med 
New York City FC och Melbourne City FC som systerklubbar.
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Klubbens tränare Pep Guardiola är en av de mest framgångsrika tränarna i fotbollsvärlden, och klubben spelar både 
sina hemmamatcher och UEFA Champions League-hemmamatcher på Etihad Stadium. Det är en spektakulär arena 
med 55 000 åskådarplatser, vilken City haft som hemmaarena sedan 2003. Etihad Stadium ingår i Etihad Campus i 
hjärtat av östra Manchester, som också omfattar City Football Academy, en toppmodern träningsanläggning för 
bland annat ungdomsutveckling. Träningsanläggningen har en kapacitet på 7 000 åskådare och det är där både 
Manchester Citys damlag och Elite Development Squad tränar dagligen samt spelar sina hemmamatcher. För mer 
information, besök www.mancity.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Daniel Valiollahi, Director of Communications and Public Affairs
+46 (0) 70 110 29 34, daniel.valiollahi@leovegasgroup.com

OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP

LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder 
spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den 
operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.
leovegasgroup.com
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