
Paf sätter odds på konkurrenterna
Med kärlek och glimten i ögat sätter nu åländska spelbolaget Paf, Play among friends, odds på sina kollegor i branschen. Här är
oddsen på de åtta konkurrenter som nominerats i tävlingen Sveriges bästa marknadschefer.

På Paf.com finns inte bara odds på sportevenemang och olika utmärkelser, som Nobelpriset eller vad som blir årets julklapp. Nu vänder
spelbolaget med glimten i ögat blicken inåt mot sin egen bransch.
- I vanliga fall tittar vi inte nämnvärt på vad våra konkurrenter gör, men eftersom vi själva inte var nominerade i år så tyckte vi att det här var ett
roligt sätt att ge lite uppskattning till våra kollegor och att också ge de chansen att sätta en krona på sig själva för en gångs skull, säger Johan
Landgren, landschef

Spelbolagens odds har i politiska sammanhang blivit kända för att vara bättre än opinionsmätningar på att förutse ett resultat. Det gäller
kanske även när spelbranschens aktörer tävlar?
- Först och främst önskar vi alla nominerade lycka till och gratulerar till ett bra jobb, sedan ska det bli intressant att se hur spelarna lägger sina
pengar, det kan ju också vara ett tecken till hela branschen vilken kommunikation som uppskattas, säger Mårten Skånman, PR-ansvarig för
Paf i Sverige

Bästa marknadschef i kategorin Onlinespel om pengar
Claes Bergström, Unibet - 2.25
Johan Bondegreen, Pokerstars - 3.00
Magnus Alebo, Betsson - 3.50
Johan Lindwall, Svenska spel - 5.00
Jörgen Sparredal, Bet 365 - 7.50
Marcus Pettersson, Expect/Betclick - 8.00
Jan-Erik Schuch, Bwin - 10.00
Guy Tal, Ladbrokes - 10.00

Aktuella odds på de nominerade:
https://www.paf.com/betting/?locale=sv_SE#/event/1001834898

Tävlingen årets bästa marknadschef arrangeras av tidningen Resumé och innehåller en rad olika kategorier av vilka detta är en. Läs mer om
tävlingen på www.resume.se

Fler spel och odds hittar du på Paf.com
Snabba speltips på Twitter: @pafSE
Häng med oss och andra spelkompisar på på Facebook.com/Pafswe

För mer information kontakta:
Mårten Skånman, PR-ansvarig för Paf i Sverige, marten.skanman@paf.com +46 76 867 91 21
Johan Landgren, chef för Paf i Sverige, johan.landgren@paf.com +46 73 373 33 10
Anders Sims, kommunikationsdirektör, anders.sim@paf.com, +46 8 50 25 15 15

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.


