
LEOVEGAS INGÅR PARTNERSKAP MED SERIE A-KLUBBEN INTER

LeoVegas Group ingår för säsongen 2022/2023 ett globalt partnerskap med Serie A-klubben Inter, 
vilket innebär att LeoVegas blir Inters Regional Betting Partner i Europa, Nordamerika och 
Sydamerika. Samarbetet är ett ytterligare ett steg i koncernens arbete för att stärka LeoVegas 
erbjudande och synlighet inom sportspel.

LeoVegas Group har ingått ett globalt partnerskap med Serie A-laget Inter för säsongen 2022/2023. Genom 
samarbetet kommer LeoVegas varumärke att få ökad synlighet via exempelvis virtuella LED-skärmar runt 
fotbollsplanen, vilka syns under matcher i Europa, Nordamerika och Sydamerika. Den ökade globala närvaron 
stärker koncernens erbjudande och synlighet inom sportspel. LeoVegas kunder kommer få tillgång till exklusivt 
digitalt innehåll och möjligheter att delta i gemensamma aktiviteter.
 
”Vi är glada över detta globala partnerskap med Inter, och det är ytterligare ett steg i vår strategi för att öka den globala 
synligheten inom sportspel för våra varumärken. Jag ser fram emot att erbjuda våra kunder runt om i världen en större inblick i 

”, säger Gustaf Hagman, VD på “Nerazzurri”, och vi är stolta över att samarbeta med en sådan ikonisk klubb som Inter 
LeoVegas Group.
 
Med 19 Serie-A-titlar och tre titlar i Europacupen/Champions League är Inter en av Italiens mest framgångsrika 
klubbar och ett av världens mest värdefulla fotbollsvarumärken. Fotbollsklubben är baserad i Milano och deras 
globala varumärke följs av cirka 48 miljoner personer på sociala medier. Den genomsnittliga publiksiffran uppgår 
till 65 000 samtidigt som Serie A tv-sänds i fler än 200 länder. Partnerskapet är en möjlighet för LeoVegas att nå ut 
till en global miljonpublik, och ytterligare ett steg i att lansera LeoVegas som den bästa spelupplevelsen.

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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