
Håkan Hellströms nya skiva blir en försäljningssuccé – enligt
oddsen
I morgon släpper Håkan Hellström sitt nya album ”Det kommer aldrig vara över för mig”. Samtidigt öppnar spelbolaget Unibet
upp för möjligheten att spela på om skivan kommer att sälja guld, platina eller dubbel platina. Får man tro oddsen blir
Hellströms nya skiva en riktig försäljningssuccé.

Unibets odds pekar på att Håkans nya skiva kommer att sälja både guld och platina under 2013. Däremot är det fortfarande osäkert om
Hellström når nivån för att sälja dubbel platina, något som kräver 80 000 sålda exemplar.

– Håkan Hellström är en av Sveriges mest hyllade och omtyckta artister. Den nya skivan har redan fått väldigt bra recensioner och att den
kommer att sälja bra är bokstavligt talat en riktig lågoddsare, säger Jonas Nilsson, pressansvarig på Unibet.

Förutom att spela på hur många exemplar Håkan Hellström kommer att sälja går det även att spela på om han vinner en Grammis. Även där är
Håkan en lågoddsare och ger låga 1,60 gånger pengarna, mot 2,20 på att han går hem prislös efter nästa års Grammisgala.

Hellström-oddsen från Unibet:

Kommer Håkan Hellströms album "Det kommer aldrig vara över för mig" att sälja guld i Sverige? (Sälja fler än 20 000 exemplar)
Ja                  1,15
Nej                 4,75

Kommer Håkan Hellströms album "Det kommer aldrig vara över för mig" att sälja platina i Sverige? (Sälja fler än 40 000 exemplar)
Ja                  1,45
Nej                 2,55

Kommer Håkan Hellströms album "Det kommer aldrig vara över för mig" att sälja dubbel platina i Sverige? (Sälja fler än 80 000
exemplar)
Ja                  1,85
Nej                 1,85

Kommer Håkan Hellström vinna en kategori under Grammisgalan 2014?
Ja                  1,60
Nej                 2,20

Länk till oddsen: https://se.unibet.com/betting#/event/1001557109

Källa: http://www.sverigetopplistan.se/

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Jonas Nilsson, pressansvarig Unibet Sverige, 070-293 23 45, jonas.nilsson@unibet.com

Om Unibet
Unibet grundades 1997 och är ett onlinebaserat spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska
marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com. Unibet erbjuder odds genom Kambi Sports Solutions, www.kambi.com. Unibet har idag över 7,2 miljoner kunder i mer
än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, ESSA, European Sports Security Association och är övervakad och certifierad av eCOGRA enligt
ansvarsfullt och rättvist spelande.
Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com
Unibet Group plc, "Fawwara Bldgs", Msida Road, Gzira GZR1402, Malta Tel: 356 2133 3532     Fax: 356 2343 1510       Website : http://www.unibetgroupplc.com       
Email:info@unibet.com
Registered office: c/o Camilleri Preziosi, Level 2, Valletta Buildings, South Street, Valletta, Malta. Company No: C 39017. Registered in Malta.


