
 
 

PRESSMEDDELANDE 
 
CANON SPONSRAR VM I ISHOCKEY 2018 
 

Canon är en av sponsorerna av ishockey-VM 2018. Årets VM, som är ett av världens största 

sportevenemang, spelas för första gången någonsin i Danmark och går av stapeln i maj.  
 

Den 4-20 maj kämpar 16 ishockeylag om VM-titeln 2018. Canon är stolt sponsor för 

evenemanget och stöttar de många Canon-fotografer som är på plats, bland annat 

med ett servicecenter som sätts upp i Köpenhamn och Herning, de två städerna där 

matcherna spelas. Här bistår Canon med service och utrustning. 

 

– Hockey-VM lockar fantastiskt skickliga sportfotografer, och vi vill se till att de har 

tillgång till bästa möjliga utrustning. Canons fotoutrustning är ett utmärkt verktyg för 

att levandegöra turneringar och sporthändelser. Fotograferna behöver den optimala 

miljön för att kunna berätta sina stories och Canon arbetar konstant för att utveckla 

våra produkter. Vi ser fram emot att vara en del av den här händelsen och att få 

stötta genom både våra produkter, kunskap och passion för historieberättande, 

säger Helen Iwefors Häggblom, Kommunikationschef Canon Sverige.   

IIHF Ice Hockey World Championship 2018 i Danmark är ett evenemang som självklart 

påverkar inte bara hockey-fantaster, utan också andra sportintresserade i hela 

Norden. Genom att sponsra evenemanget vill Canon också visa på de starka band 

som finns mellan de nordiska länderna. 

– Under de senaste åren har vi engagerat oss i flera sporthändelser och kombinationen Canon–Sport är perfekt. 

Självklart är det extra spännande med en tävling på nordisk hemmaplan. På varje arena kommer Canon dessutom 

också bistå med en fanzon där fansen bjuds på en fotografisk upplevelse.  På Canon handlar allt om 

historieberättande via bilder och film och VM i ishockey är en story som bara väntar på att få berättas, säger Helen 

Iwefors Häggblom. 

– Canon är ett varumärke och ett företag som är känt för att leverera på högsta nivå, och under VM hyllar vi de 

idrottare som är allra bäst på det de gör. Utifrån detta tycker vi att Canon och ishockey-VM är den perfekta 

matchningen av två verksamheter som strävar efter perfektion i allt de tar sig för. Vi är stolta över att Canon valde 

att bli sponsor och vi ser verkligen fram emot ett starkt samarbete, säger Maja Grimnitz, försäljnings- och 

marknadschef på Icehockey WC 2018. 

 



 
 

För mer information, kontakta 

Anders Sävås, Produktspecialist 
Canon Svenska AB 
Direkt: 08-744 86 89 
E-post: anders.savas@canon.se 

 
Gunilla Tjärnberg, Pressansvarig 
Canon Svenska AB 
Direkt: 08-744 85 13 
E-post: gunilla.tjarnberg@canon.se 
 
Helen Iwefors Häggblom, Kommunikationschef 
Canon Svenska AB 
Direkt: 08-744 85 30 
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se 
 

Om företaget Canon 

Canon Svenska AB marknadsför och säljer Canons 
branschledande produkter och lösningar på den svenska 
marknaden. Försäljningen av företagsprodukter och 
tjänster sker både genom franchisingkedjan Canon 
Business Center och fristående återförsäljare. Företaget 
marknadsför och säljer också konsumentprodukter inom 
bildhantering genom rikstäckande kedjor, distributörer och 
enskilda fackhandlare. Canon tillhandahåller också 
digitala tjänster för lagring av bilder (Irista) och delning av 
bilder (Lifecake). Canon Svenska har 380 anställda och 
omsätter ca 1.7 miljarder kronor. Canon Svenska är en del 
i den världsomspännande koncernen Canon Inc. som 
omsätter ca 280 miljarder och har 190 000 anställda – varav 
19 000 i Europa. Canon är ett av världens mest 
forskningsintensiva företag och under 2016 lämnades 3 665 
patent in, vilket är flest bland alla japanska företag. 
Canons filosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas 
bästa. Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till att 
minska den egna miljöpåverkan och att hjälpa kunderna 
minska sin miljöpåverkan genom rätt val av produkter. Mer 
information om Canon finns på www.canon.se. 

 


