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Zlatan Ibrahimović hyvästelee Ruotsin 

jalkapallomaajoukkueen uudessa Volvo V90 -filmissä 
 

Yksi aikakausi päättyy ja toinen alkaa, kun Zlatan Ibrahimović sanoo hyvästit Ruotsin 
jalkapallomaajoukkueelle uudessa Volvo V90 -filmissä. 
 
Edustettuaan Ruotsin jalkapallomaajoukkuetta viidentoista vuoden ajan joukkueen kapteeni Zlatan 
Ibrahimović kiitti suurta fanijoukkoaan ja paljasti, että hän on pelannut viimeisen ottelunsa keltaisessa 
paidassa. Volvon uusi filmi kuvastaa tätä hetkeä ja Zlatanin matkaa takaisin Ruotsiin. 
Filmissä Zlatan ja hänen perheensä lähtevät tunteikkaalle matkalle uudessa Volvo V90:ssä. Matkan aikana 
käydään läpi uran ylä- ja alamäkiä, ja se päättyy kaiken alkupisteeseen Malmön Rosengårdiin. 
– Tämän filmin tekeminen oli luonnollisesti tunteikasta, mutta minun on aika ripustaa paitani naulaan ja 
antaa uuden sukupolven nousta esiin. Haluan katsoa eteenpäin, en menneisyyteen. Uusi matka on alkamassa 
sekä minulle että Volvolle, Zlatan Ibrahimović sanoo. 
Zlatanin jalkapalloura alkoi Malmö FF:ssä 1990-luvun lopulla. Pian Amsterdamin Ajax palkkasi 
ruotsalaishyökkääjän riveihinsä, mistä sai alkunsa loistava kansainvälinen ura, johon on kuulunut otteluita 
Italian, Espanjan ja Ranskan liigojen huippujoukkueissa, kuten Juventuksessa, Inter Milanissa, AC 
Milanissa, Barcelonassa ja Paris St-Germainissa. 
– Olemme erittäin ylpeitä, että olemme saaneet tilaisuuden jakaa tämän henkilökohtaisen hetken Zlatanin 
elämässä ja uralla. Hän on erinomainen Ruotsin suurlähettiläs ympäri maailmaa ja osoittanut, että omasta 
arvomaailmasta ja alkuperästä saa olla ylpeä, toteaa Volvo Car Groupin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan 
toimintojen johtaja Anders Gustafsson. 
Zlatan on voittanut Ruotsissa Vuoden pelaaja -palkinnon (Guldbollen, Kultainen pallo) ennätykselliset 
kymmenen kertaa, joista yhdeksän tapahtui peräkkäisinä vuosina 2007 - 2015. Hänen sopimuksensa Paris St-
Germainin kanssa on juuri päättynyt, ja hänen uumoillaan päätyvän uuteen huippuseuraan. 
Maailmankuulu Oscar-palkittu säveltäjä Hans Zimmer on Volvon ensimmäisen Zlatan-filmin (Prologi) 
menestyksen siivittämänä luonut uutta musiikkia tälle toiselle filmille (Epilogi), joka kuvastaa yhden tarinan 
päättymistä ja toisen alkamista. 
Katso Volvo V90 -kampanjan toinen luku täällä: https://www.youtube.com/watch?v=5SRQUxdNppg 
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Volvo Car Group 2015 
Tilivuonna 2015 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 703,9 miljoonaa euroa (226,3 miljoonaa euroa vuonna 2014). Tuotot 
jakson aikana olivat yhteensä 17,4 miljardia euroa (14,6 miljardia euroa). Vuoden 2015 myynti oli ennätykselliset 503 127 
autoa, mikä merkitsi 8 prosentin kasvua vuoteen 2014 verrattuna. Ennätysmyynti ja liikevoitto antavat Volvo Car Groupille 
eväät jatkaa toiminnan kehittämiseen tehtäviä investointeja. 
Tietoja Volvo Car Groupista 
Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista 
autonvalmistajista. Yhtiön myynti oli vuonna 2015 yhteensä 503 127 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut kiinalaisen 
Zhejiang Geely Holdingin (Geely Holding) omistuksessa vuodesta 2010 lähtien. Se oli osa ruotsalaista Volvo Groupia 
ennen kuin amerikkalainen Ford Motor Company osti sen vuonna 1999. Geely Holding osti Volvon vuonna 2010. 
Volvolla oli joulukuussa 2015 lähes 29 000 työntekijää eri puolilla maailmaa. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-, 
markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon Kiinan pääkonttori sijaitsee 
Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia) sekä Chengdussa ja 
Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja korikomponentit Olofströmissä 
(Ruotsi). 


