
VM-hjälten Kennet Andersson tillbaka i Rålambshovsparken
Inleder samarbete med åländska spelbolaget Paf.com

För några dagar sedan vann Kennet Andersson och hans bollag Mästarnas Mästare i SVT.
Knappt hade tv-tårarna torkat innan det var dags för Kennets ögon att fuktas på nytt. I morse besökte han Rålambshovsparken i Stockholm
för första gången sedan bronshjältarna togs emot av folket efter den makalösa VM-sommaren 1994.
Många minnen bubblade upp till ytan.
- VM -94 var en magisk upplevelse hela vägen och känslan sitter kvar, säger Kennet Andersson.

Orsaken till dagens besök i parken är filminspelning med det åländska spelbolaget Paf, som Kennet har inlett ett långsiktigt samarbete med.

Varför har du valt att samarbeta med Paf?
- Jag tycker att det är kul med spel och vadslagning. Jag fick en bra känsla av Paf och jag tror att vi kan göra mycket roligt tillsammans.

Den positiva känslan är ömsesidig.
- Det är en ära att få samarbeta med Kennet och han känns genuin på ett sätt som passar oss på Paf. Inför fotbolls-VM i sommar gör vi vår
första kampanj med Kennet, säger Pafs marknadsdirektör Goran Ristic.

Paf.com har det senaste halvåret presenterat en rad intressanta ambassadörer. Före Kennet Andersson har Lasse Åberg och Lasse Holm
utvecklat och lanserat internetspel tillsammans med Paf. Idel legender alltså.
- Eftersom Pafs överskott går till bra saker i samhället donerar även våra ambassadörer pengar till goda ändamål. Lasse Holm valde
Ankarstiftelsen och Lasse Åberg Stiftelsen Hållbara hav. Kennet har också gjort sitt val, men vi håller det hemligt tills vidare, säger Pafs
kommunikationsdirektör Anders Sims.

De bifogade fotografierna är tagna av Storyfire.

För mer information kontakta:

Goran Ristic, marknadsdirektör, Paf
goran.ristic@paf.com
+358 (0)40 546 2080

Anders Sims, kommunikationsdirektör, Paf
anders.sims@paf.com
+358 (0)457 342 8228

Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att generera och distribuera överskott till samhällsnyttiga ändamål. Det uppdraget är fortfarande
syftet med Pafs verksamhet. I dag är Paf.com en internationell speloperatör med fler än 200 spel på internet inom spelkategorierna slots, kasino, poker,
odds, bingo och lotterier. Paf bedriver också en omfattande fysisk spelverksamhet med omkring 1500 spelautomater och 55 spelbord ombord på fartyg i
Östersjön och Nordsjön samt på Åland.

År 2016 omsatte Paf-koncernen 113,5 miljoner euro och genererade en vinst på 15,2 miljoner euro. Bidraget till samhällsnyttiga ändamål var 20 miljoner
euro. Koncernen har närmare 400 anställda, huvudkontoret ligger i Mariehamn på Åland och kunderna finns bland annat i Finland, Sverige, Estland och
Spanien. Paf är licensierade och kontrollerade av Ålands landskapsregering. Mer information finns på www.paf.com.




