
Här är oddset på att du blir ny statsminister
Efter politikerveckan i Visby är det fler än Fredrik Reinfeldt som funderar på oddsen att han eller hon blir ny statsminister efter
valet 2014. Åländska spelbolaget Paf ger med nya tjänsten Statsministeroddset.se vem som helst chansen att räkna ut oddsen
på att han eller hon blir ny statsminister.

Det åländska spelbolaget Paf har varit på plats i Visby under Almedals-veckan och låtit de som deltar i politikerveckan testa
www.statsministeroddset.se. En tjänst där du själv kan räkna ut oddset på dig som statsminister efter valet 2014. Alla har säkert tänkt tanken
någon gång – här finns nu oddsen på att det händer.

-Statsministeroddset är en hyllning till landets alla politiskt aktiva där de flesta är långt ifrån en ministerpost men ändå kämpar på för att göra
saker lite bättre efter sin övertygelse, säger Mårten Skånman PR-ansvarig på Paf i Sverige.

På paf.com kan man sedan välja att få sitt odds spelbart så vänner och bekanta kan visa sitt stöd och satsa en slant på sin kompis som ny
statsminister. På "vallistan" på www.paf.com finns sedan veckan i Almedalen en del oväntade namn. Men även helt okända.  
- Vi vill låta vem som helst få prova att spela på sig själv, i stället för som det oftast annars är – att man spelar på någon känd person. I
Statsministeroddset får alla en chans att bli oddssatta, säger Mårten Skånman.

Du kan räkna ut ditt personliga odds på att du blir ny statsminister på www.statsministeroddset.se

Den som vill kan sedan skicka in sitt odds till Paf.com och få det avrundat till fyrsiffrigt och därefter spelbart bland våra övriga odds på aktuella
snackisar.

Urval av kandidater och deras odds som ny statsminister 2014:

Fredrik Reinfeldt  1.90
Stefan Löfvén  2.00
Anders Borg  25.60
Margot Wallström  76.22
Göran Hägglund  150
Gustav Fridolin            151.6
Annie Lööf                  509.4
Marcus Birro               2010
Paolo Roberto  2500
Joakim Holmerz           6072
Dennis Jernkrook        6337
Mira Henriksson          6835
Rose-Marie Svensson            6973
Margareta Storm         7269
Karl Rosengård           7480

Se hela listan med odds på kandidater att bli ny statsminister 
https://www.paf.com/betting/?locale=sv_SE#/event/1001653558

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 hos Paf.
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.


