
 

• Samtliga 64 matcher från turneringen 2023 i Australien och Nya Zeeland kommer att 
direktsändas på Viaplay 

• Senaste FIFA Dam-VM i fotboll sågs av mer än 1 miljard tittare världen över 

• Viaplay är hemvisten för världens bästa damfotboll med fler än 100 direktsända matcher 
varje år 

 
Nordic Entertainment Group (NENT Group) har säkrat de exklusiva medierättigheterna att 
visa FIFA Dam-VM i fotboll 2023 på sin streamingtjänst Viaplay i Polen. Samtliga 64 
matcher från den största turneringen inom internationell damfotboll kommer att vara 
tillgängliga för polska supportrar direkt på Viaplay, som är hemvisten för Europas bästa 
damfotboll med fler än 100 direktsända matcher varje år. NENT Group innehar redan 
rättigheterna att visa FIFA Dam-VM 2023 på Viaplay i Sverige, Norge och Danmark. 
 
Det polska damlandslaget, känt som ‘Orlice’ (engelska: ‘The Eaglesses’), sparkar igång sina 
kvalmatcher för FIFA Dam-VM 2023 i september. Turneringens utbredning till 32 lag (från 24 
lag 2019) representerar en gyllene möjlighet för Polen att nå slutspelet, som äger rum i 
Australien och Nya Zeeland i juli och augusti 2023 där det stjärnspäckade USA-laget kommer 
att jaga sin tredje raka titel, vilket skulle vara rekord. 
 
Om Polen kvalificerar skulle lagets samtliga matcher från FIFA Dam-VM 2023 visas ‘free to 
air’ med lokala kommentatorer, experter och studiosändningar. 
 
Ewa Pajor, Polen och VfL Wolfsburg: “Vi är redo och vår prioritet nu är att vinna matcher. 
Kanske kommer några kalla oss underdogs i kvalspelet, men vi vill gå steg för steg och ta oss 
till finalerna. Jag hoppas att det snart kommer vara en självklarhet för alla i Polen att de har 
två landslag i fotboll.” 
 
Jean-Christophe Petit, Director Media Rights & Content Services, FIFA: “NENT Group har 
visat ett starkt åtagande till damfotboll och vi är glada att förlänga vårt partnerskap med 
dem för FIFA Dam-VM i Polen. Vi ser fram emot att jobba med NENT Group för att fortsätta 
växa populariteten av damfotboll i Polen.” 
 
Peter Nørrelund, NENT Group Chief Sports Officer: “Mer än 1 miljard tittare såg FIFA Dam-
VM 2019 – och detta är bara början. Damfotboll är en av världens snabbast växande 
sporter, och Polens unga och spännande ‘Orlice’ är redo att flyga. Vi ser fram emot att 
underhålla och inspirera polska tittare med varje match från Australien och Nya Zeeland 
som en del av Viaplays uppställning av den bästa damfotbollen.” 
 

https://www.nentgroup.com/sv/news/news-releases/nent-group-visar-dam-vm-i-fotboll-2023-i-sverige-norge-och-danmark-1865569


 
I Polen har NENT Group rättigheterna till ledande europeiska damfotbollsligor så som 
engelska Barclays FA Women’s Super League, Tysklands Frauen-Bundesliga (för närvarande 
hemvisten för polska Katarzyna Kiedrzynek, Małgorzata Mesjasz och Ewa Pajor) och danska 
Gjensidige Kvindeliga, tillsammans med utvalda matcher från Spaniens Liga Iberdrola. 
 
Viaplay lanseras i Polen i augusti med ett unikt erbjudande av originalproduktioner, 
internationella filmer och serier, barninnehåll och premium direktsänd sport som 
Bundesliga, UEFA Europa League och UEFA Conference League fotboll, W Series motorsport, 
PDC dart och mycket mer, samt Formel 1 från 2023. 
 

**** 
 
INFORMATION TILL REDAKTIONEN 
 
Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group)s streamingtjänst Viaplay finns i varje 
nordiskt land och i Estland, Lettland och Litauen. Viaplay lanseras i Polen och USA under 
2021 och i Nederländerna under 2022, med lansering i ytterligare fyra marknader fram till 
2023. Vi driver streamingtjänster, TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag där vårt 
syfte är att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv. Med huvudkontor i 
Stockholm och ett globalt perspektiv, är NENT Group noterat på Nasdaq Stockholm (‘NENT 
A’ och ‘NENT B’). 
 
Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Nicholas Smith, Senior Communications Manager: +46 73 699 
2695) 
investors@nentgroup.com (eller Matthew Hooper, Chief Corporate Affairs Officer: +44 7768 
440 414) 
 
Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
 
Integritetspolicy: 
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här 
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