
Melodifestivalen 2014: Yohio och Sanna Nielsen favoriter i första
deltävlingarna
I dag blev det klart vilka artister som är med i de två första deltävlingarna av Melodifestivalen 2014. Enligt spelbolaget Unibets
odds är fjolårets stora utropstecken Yohio favorit att ta sig till final även i år. Han tippas få sällskap av schlagerstjärnan Helena
Paparizou från deltävlingen i Malmö. Oddsen visar även att Sanna Nielsen och musikgruppen J.E.M. väntas knipa varsin
finalplats från deltävlingen i Linköping.

Yohio, som slutade på en andraplats i fjol, kan enligt oddsen se fram emot en final även denna gång – ett spel på att sundsvallssonen tar sig
till final ger endast 120 kronor tillbaka på en spelad hundralapp. Även superstjärnan och den tidigare Eurovision-vinnaren Helena Paparizou
ligger bra till att ta sig till final och spelas just nu till oddset 2.00.

– Melodifestivalens startfält 2014 känns spännande där några namn sticker ut lite extra. I Malmö ser det på förhand ut som att Yohio och
Helena Paparizou får en enkel resa till finalen även om vi ger viss skrällchans till en doldis i sammanhanget, Linus Svenning. Ser man till den
andra deltävlingen i Linköping tyder det mesta på att kampen om finalplatserna främst kommer stå mellan Sanna Nielsen, J.E.M., Panetoz och
Martin Stenmarck, säger Jonas Nilsson, pressansvarig på Unibet.

Melodifestivalen har blivit en populär spelform och Unibet erbjuder odds på varje deltävling i fram till finalen.

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Jonas Nilsson, pressansvarig Unibet Sverige, 070-293 23 45, jonas.nilsson@unibet.com 

Oddsen på Melodifestivalen:

Att kvalificera sig för final (Malmö):
Yohio                                   1,20
Helena Paparizou                  2,00
Linus Svenning                     3,00
Elisa Lindström                     3,50
Ellen Benediktson                 3,50
Sylvester Schleger                7,50
Mahan Moin                          15,00
Alvaro Estrella                       15,00

Att kvalificera sig för final (Linköping):
Sanna Nielsen                       1,75
J.E.M.                                  2,00
Panetoz                                2,15
Martin Stenmarck                  2,50
The Refreshments                 5,00
Manda Nilsénius                   6,50
Pink Pistols                          7,50
Little Great Things                 15,00

Att kvalificera sig för Andra Chansen (Malmö):
Linus Svenning                     2,15
Elisa Lindström                     2,25
Ellen Benediktson                 2,25
Helena Paparizou                  2,75
Yohio                                       4,00
Sylvester Schleger                5,00
Mahan Moin                          6,50
Alvaro Estrella                      6,50

Att kvalificera sig för Andra Chansen (Linköping):
Martin Stenmarck                  2,25
Panetoz                                2,50
J.E.M.                                  2,75
Sanna Nielsen                       2,75
The Refreshments                 3,50
Manda Nilsénius                   3,75
Pink Pistols                          4,00
Little Great Things                 7,50

Direktlänk till oddsen:
https://se.unibet.com/betting#/group/2000053322/category/0

Om Unibet
Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på
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Unibet erbjuder också sportbokstjänster enligt business-to-business-modellen (B2B) genom Kambi Sports Solutions, www.kambi.com. Unibet har 8,2 miljoner kunder i mer än 100
länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller
ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com


