
Andreas unika hyllning till Granqvist
Imorgon spelar det svenska herrlandslaget sin första VM-match på tolv år, och temperaturen på hemmaplan har stegrats för
varje dag som gått under hela våren. Under fredagen nådde entusiasmen kokpunkten i och med den stora gran som restes på
Skeppsbron i Stockholm till Andreas Granqvists ära. Vem som låg bakom den storslagna gesten har däremot varit en gåta. Fram
tills nu. 

Det är VM-bevakaren Andreas Landin som har skickat en personlig hälsning till det svenska landslagets kapten Andreas Granqvist i form av en stor gran,
mitt i hjärtat av centrala Stockholm. Hyllningen är en del i Unibet stora VM-satsning ”Allt utom matchen”, där Andreas Landin tillsammans med en filmare
ger det svenska folket en alternativ och annorlunda bevakning av mästerskapet.

– Det här är en kärleksförklaring till världens bästa mittback och landslag, med en sån ”Gran” vill man ju att det alltid ska vara jul. Jag hoppas verkligen att
gesten gör att Andreas och resten av laget känner stödet och engagemanget ända från Sverige! Och vill man som supporter skippa fontänbad kan man ju
alltid köra en grandans, säger Andreas Landin, Unibets nya stjärnkorrespondent.

Granen kommer stå stadigt på Skeppsbron i Gamla stan under hela premiärmatchen, och plockas inte ner förrän domaren har blåst av den stora bataljen.

”Unikt koncept”

Tidigare i veckan smyglanserades ”Allt utom matchen” med korta videos där Petra Thungården tipsar Andreas Landin om hur man maximerar sitt innehåll i
sociala kanaler. Under veckan släpptes även Andreas försök att lära sig ryska på Facebook och Instagram, med användbara tips för alla supportrar som ska
till Ryssland. Förutom att få vara med och ta tempen på fotbollsfesten i Ryssland innebär Andreas tjänst att han får hänga med Unibets ambassadör Glenn
Hysén.

– Andreas befinner sig numera i Ryssland och kommer dagligen smattra ut alternativt innehåll från VM-festen. Det är ett unikt koncept som vi är mycket
stolta över, och vi ser fram emot att fortsätta ge svenskarna något utöver den vanliga mästerskapsrapporteringen, säger Anders Falk, projektledare för ”Allt
utom matchen” på Unibet.

Se Andreas unika hyllning, följ Allt utom matchen” här:

Facebook: https://www.facebook.com/AlltUtomMatchen/

Instagram: https://www.instagram.com/allt_utom_matchen/

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Falk, projektledare för ”Allt utom matchen”, 070-875 39 42, anders.falk@kindredgroup.com
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