
Hetast i Almedalen enligt oddsen - twitterklänning, Dawit Isak och
killar som kollar pungen
Halvtid i Almedalen och en del förändringar i oddslistan för vad som blir hetast under politikerveckan. Det åländska spelbolaget
Paf är på plats och enligt oddsen är en twitterklänning, att provsitta i Dawit Isaks cell och killar som kollar pungen hetast i
Almedalen. 

Det åländska spelbolaget Paf är på plats i Visby under Almedals-veckan och har nu uppdaterat vad som kommer bli den hetaste snackisen
under veckan. Ny bland favoriterna är en twitterklänning.  

-Twitterklänningen är en cool och lite knasig grej som kan gå hem, medan kampanjen får både Dawit Isak och Kolla pungen tar upp viktiga
ämnen på ett smart sätt, säger Mårten Skånman PR-ansvarig på Paf i Sverige.

På paf.com kan man även slå vad om vem som blir nästa statsminister efter valet 2014. Där dyker det upp en del oväntade namn.  
- Vi vill ge alla chansen att räkna ut oddsen på att man själv blir statsminister, därför har vi lanserat www.statsministeroddset.se och där den
som vill kan skicka sitt resultat att bli spelbart på paf.com, säger Mårten Skånman.

Odds på vad som blir hetast I Almedalen:
Kolla pungen                          2.25
Sitt med Dawit                        4.00
Twitterklänningen                  6.00
Alkoholfritt mingel                  7.50
Skolan                                     8.00
Aftonbladet                             8.00
Visit Åland                               8.00
#minifixar                                 9.00
Alexander Bard                      10.00
Fingret i luften                         10.00
GMA13                                     10.00
Hälsodalen                              12.00
Statsministeroddset                12.00
Podcasten                                12.00
makthavare.se                         12.00
Bloggplats H12                        15.00
Bonniers nya vd                      15.00
Paf                                            18.00
Almedalsdrinken                    18.00
Hitta.se                                     20.00
Vårdförbundet                         22.00
DagensOpinion                      25.00
Özz Nujen                               25.00
Niklas Svensson                    25.00
Prime                                        28.00
Studio Total                             30.00

Vilka vinner DJ-battle i Almedalen?
Alliansen  2.00
Oppositionen  1.75

Vilka vinner DJ-battle i Almedalen?
Aftonbladet  1.68
TV4  2.05

Se hela listan med odds på snackisar i Almedalen 
https://www.paf.com/betting/#/event/1001634502

Vad som är Hetast i Almedalen utses för sjunde året och avgörs 5 juli av PR-byrån Westander och Dagens opinion.
http://www.westander.se/hetastialmedalen.html

Det DJ-battle som oddssatts arrangeras av Dagens media och avgörs 20.00 den 3 juli på Kallbadhuset i Visby.

Fakta om odds:
Ett lägre odds ger mindre pengar i vinst, men är också mer sannolikt.
Exempelvis betyder oddset 3,00 att man får tre gånger insatsen tillbaka om det spelade alternativet inträffar.

Fler udda odds på snackisar hittar du på Paf.com/snackisar 
Snabba speltips på Twitter: @pafSE 
Häng med oss på Facebook

För mer information kontakta:



Mårten Skånman, PR & Social Media Manager Paf i Sverige, marten.skanman@paf.com +46 76 867 91 21
Anders Sims, Press & PR-chef, +358 45 734 28 228, anders.sims@paf.com

Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att skapa en vinst att dela ut till goda ändamål. Det uppdraget är fortfarande vår främsta anledning
att finnas till.
I dag är Paf.com en internationell speloperatör med hundratals spel på internet. Vi bedriver också en omfattande fysisk spelverksamhet med omkring 1 300
spelautomater och 40 spelbord ombord på fartyg på Östersjön och i Paf Casino på Åland. Vi erbjuder spel i en säker och socialt ansvarsfull miljö för att ge
våra kunder glädje och underhållning bland vänner.

Under 2012 hade Paf-koncernen en omsättning på 117 miljoner euro och gjorde en vinst på  24,7 miljoner euro. Bidraget till goda ändamål var 19,0 miljoner
euro. Paf-koncernen har över 300 anställda placerade i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm, Tallinn och Madrid.


