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PRESSMEDDELANDE                      Stockholm den 15 maj 2018 

 

Everysport Media Group expanderar till USA 

Everysport Media Group AB (publ.) (ESMG) expanderar till Nordamerika där en lokal 

organisation kommer att vara på plats efter sommaren. Etableringen är en del av ESMGs 

tillväxtstrategi att utvecklas internationellt, samt att stärka sin position som leverantör inom 

spelindustrin på en internationell nivå.  

En viktig del av expansionen till USA och Kanada är den utveckling som skett för hockeysajten 
Eliteprospects, som i Nordamerika växte med 35 procent under 2017. Till sommaren lanseras en 
premiumtjänst av Eliteprospects, där USA och Kanada blir nyckelmarknader. Under hösten ska 
även en ny internationell hockeysajt lanseras med nära koppling till Eliteprospects. 

- Eliteprospects är idag världens största hockeydatabas och nya produkter som lanseras kring 
varumärket blir viktiga pusselbitar i vår etablering i USA och Kanada. Vi ser stora möjligheter i 
USA och Peter Sibner kommer ansluta från Sverige och bygga vidare på vår redan starka position 
inom hockey i Nordamerika samt stärka försäljningen mot nya kunder i regionen, säger 
Everysport Media Groups VD Hannes Andersson inför bolagets årsstämma som hålls under 
tisdagen. 

- Vi har redan idag ett nära samarbete med NHL och andra strategiska partners i Nordamerika. En 
lokal organisation gör det nu också möjligt att etablera nya mediekanaler, få bättre utväxling av 
de många affärsmöjligheter som finns kring varumärket och det sänder också ett starkt budskap 
till våra partners i Nordamerika, säger Peter Sibner, idag affärsområdeschef Media på Everysport 
Media Group. 
 
Expansionen är även ett led i ESMGs positionering inom spel- och bettingindustrin, där man tagit 
en tydlig roll som leverantör av content och relevanta mediakanaler. Den lokala närvaron bidrar 
till att koncernen står välpositionerad när fler stater förbereder en lagstiftning som möjliggör 
onlinebaserat casinospel och sportsbetting.  
 
 

Eventuella frågor besvaras av: 

Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB, tel: +46 70 736  56 25 
mail: hannes.andersson@esmg.se 

Peter Sibner, Affärsområdeschef Media Everysport Media Group, tel: +46 70 375 79 12,  
mail: peter.sibner@esmg.se 

Everysport Media Group (publ) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Vår strategi utgår från två 
huvudkomponenter: Content och Media. Inom Content är ESMG en ledande leverantör av resultatdata, speltips och 
sportnyheter. Kunder är allt från ledande spelbolag världen över, till svenska mediahus, idrottsförbund och slutkonsumenter. Två 
miljoner besökare interagerar varje vecka med ESMGs produktportfölj inom Media. Ledande digitala sajter som SvenskaFans, 
EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, Travtjänsten, Sporttjänsten med flera ryms inom detta produktområde. 


