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Advania är nu en stolt sponsor av Islands nationella fotbollslag  
Advania är nu sponsor för Islands fotbollsförbund och kommer att stödja Islands landslag på 2018 
FIFA World Cup i Ryssland. 
 
Gudni Bergsson, VD för Islands fotbollsförbund och Ægir Már Þórisson, VD för Advania Island, har nu 
tecknat ett avtal där Advania kommer att vara en av sex sponsorer för fotbollsförbundet. Advania 
och FA i Island har haft ett nära samarbete i ett antal år och med sponsringskontraktet förväntas 
samarbetet bli ännu närmare de kommande tre åren. FA på Island står inför en spännande och 
intensiv tid framgent. I synnerhet avseende herrarnas landslag som deltar i 2018 FIFA-VM i Ryssland i 
sommar. Islands deltagande i turneringen kommer att medföra många utmaningar när det gäller IT 
och teknik, som alla kommer att hanteras av Advania.  
 
Advania har redan byggt och lanserat en ny webbplats för FA på Island där tillgången till statistik och 
data har förbättrats avsevärt. Advania har också byggt ett nytt och kraftfullt turneringssystem, vilket 
ger en tydlig översikt över turneringar och spel för alla som är involverade i organiserad fotboll på 
Island. Turneringssystemet är lätttillgängligt för alla användare på den nya sajten.  
 
”Det är ett nöje att kunna stödja våra bästa fotbollsspelare i både herrarnas och damernas landslag. 
Vi är särskilt glada att vårt stöd kommer att bidra till att förbättra arbetet på gräsrotsnivå över hela 
landet. IT blir alltmer en större dela av spelet och vi är stolta över att tillsammans med fotbolls- 
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förbundet på Island genomföra dessa projekt. Vi hoppas och tror att vårt stöd kommer att hjälpa 
fotbollsförbundet i deras viktiga ansträngningar”, säger Ægir Már Þórisson, VD för Advania Island.  
 
 
”Vi har haft ett gott samarbete med Advania tidigare och vi är glada över att kunna förstärka det 
samarbetet ytterligare. För närvarande används allt oftare IT lösningar inom fotbollen. Man 
använder smart IT för; träning, förvaltning av turneringar och för logistiken. Det är verkligen 
ovärderligt att ha tillgång till högkvalificerade proffs i detta sammanhang”, säger Gudni Bergsson, 
president för fotbollsförbundet på Island. 
 

Bild: Gudni Bergsson, VD för KSI och Ægir Már Þórisson, VD för Advania Island.    
Bildrättigheter: Advania 
 
 
 
 
Om Advania 
Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 22 platser i Sverige, Island, Norge och Danmark. Företaget 
uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och 
mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, 
regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. 
Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för 
kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska 
länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare 
information, besök www.advania.com 

http://www.advania.com/

