
 

 

       
 

Jokerit ja NordicBet yhteistyöhön kansainvälisillä markkinoilla 
 
Jokerit ja vedonlyöntiyhtiö NordicBet ovat solmineet kansainvälisille markkinoille suunnatun 
yhteistyösopimuksen. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin yksittäinen yhteistyösopimus Jokereiden historiassa.  
  
Jokereiden ja NordicBetin sopimuksen tavoitteena on vahvistaa molempien asemaa omien alojensa kovassa 
kilpailussa. Sopimus käsittää Jokereiden vieraspelipaidat, vieraspelien yhteydessä tehtävät 
markkinointitoimenpiteet sekä muun Suomen rajojen ulkopuolella toteutettavan markkinointiyhteistyön, kuten 
tapahtumat. Yhteistyössä noudatetaan voimassa olevia lakeja, jotka koskevat vedonlyöntipalveluiden markkinointia. 
  
Jokereiden toimitusjohtaja Jukka Kohonen näkee urheiluun liittyvän viihteellisen pelaamisen olevan merkittävä osa 
fanien ja yleisön palvelua. ”NordicBet on tunnettuna ja luotettavana toimijana Jokereille mieluisa ja luonteva 
kumppani”, kertoo Kohonen.  
  
”Olemme iloisia voidessamme solmia NordicBetin kanssa sopimuksen, josta molemmat osapuolet voivat ammentaa 
voimavaroja omaan toimintaansa”, kertoo Kohonen. 
  
KHL:n suuri yleisöpotentiaali tarjoaa sekä Jokereille että NordicBetille hyvät lähtökohdat kehittää yhteistyötä. 
Jokereiden siirtyminen KHL-liigaan on kasvattanut sekä suomalaisten että kansanvälisten yritysten kiinnostusta 
Jokereita kohtaan. ”Solmittu yhteistyösopimus on hyvä esimerkki siitä, miten mielenkiinto Jokereita kohtaan on 
kasvanut yritysten keskuudessa. Jokerit haluaa olla tuloksekas markkinointipartneri sekä suomalaisille että 
kansainvälisille yrityksille”, kertoo Kohonen.  
  
Betsson Groupin Area Marketing Manager Ulrika Klinkert on hyvillään Jokereiden ja NordicBetin alkavasta 
yhteistyöstä. ”Tämä on meille suuri askel kansainvälisen yhteistyömme syventämisessä yhden meille tärkeimmän 
lajin parissa. Uskomme Jokereiden menestykseen KHL:ssä ja haluamme päästä osaksi tätä tarinaa.” 
  
Suomen iGaming asiantuntija Juha Kvist näkee yhteistyön merkittävänä koko alalle. ”Tämä on selkeä osoitus 
luottamuksen lisääntymisestä kansainvälisiä peliyhtiöitä kohtaan. Betsson Group on alansa johtava toimija, joten 
NordicBetin ja Jokereiden yhteistyö on erittäin luontevaa. Kaksi alansa parasta yhdistää voimansa ja näin syntyy 
historiaa”, summaa Kvist. 
  
Lisätietoa: 
Jokereiden toimitusjohtaja Jukka Kohonen, 040 702 5957 
iGaming asiantuntija Juha Kvist, 040 570 1500 
 
Betsson Group 
Betsson Group on pohjoismainen, yksi Euroopan johtavista internet rahapelisivustoista. Se tarjoaa kuluttajille pelejä, 
joita voi pelata turvallisessa ja käyttäjäystävällisessä ympäristössä. NordicBet on yksi Betsson Groupin brändeistä. 
BML Group on osa ruotsalaista, yli 50-vuotiasta peliyhtiötä, jolla on laaja kokemus eri pelituotteista. Betsson Group 
työllistää 1200 henkilöä neljässätoista maassa. BML Groupin omistaa yli 4000 osakkeenomistajaa ja Betsson Group 
on listattu Tukholmassa OMX Nordic Stock Mid Cap -pörssissä. 
 


