
Ny försäljningssuccé för Gyllene tider
Idag släpps bandets nya skiva men redan nu visar oddsen hos åländska spelbolaget Paf att det blir en succé. Halmstadbandet
kan börja göra plats i prisskåpet för ny guldskiva.

Det bästa coverbandet som gör Gyllene Tiders låtar är enligt Gyllene tider, inga andra än Gyllene tider. Nu har bandet spelat in en skiva som
låter som Gyllene tider gjorde förr men som fått blandade betyg i media. Enligt oddsen från Paf, Play among friends, ser det ut att bli en
försäljningssuccé oavsett betyg.
-Ett av Sveriges största band, kanske det största, genom tiderna släpper en klassisk skiva med popsmällare då spelar inte recensionerna
någon roll det är det bara att börja trycka platinaskivorna direkt, säger Mårten Skånman PR-ansvarig på Paf i Sverige.

För att få en platinaskiva behöver bandet sälja över 40 000 exemplar och enligt oddsen är det högst troligt. Däremot kan det bli tufft för
bandet att nå över 80 000 exemplar det ger 2.30 gånger pengarna i sådana fall.
-Skivförsäljningen är ju inte vad den har varit men Gyllene tiders fans vill förmodligen ha ett exemplar av skivan i handen och inte bara i digital
form, säger Mårten Skånman. 

Odds på skivförsäljningen för Gyllene tiders nya skiva I Sverige under 2013:

Att sälja mer än 20 000 exemplar
Ja        1.25
Nej      3.50

Att sälja mer än 40 000 exemplar
Ja        1.75
Nej      1.95

Att sälja mer än 80 000 exemplar
Ja        2.30
Nej      1.55

Aktuella odds på skivförsäljningen för Gyllene tiders nya skiva

https://www.paf.com/betting/#/event/1001558546

Fakta om odds:
Ett lägre odds ger mindre pengar i vinst, men är också mer sannolikt.
Exempelvis betyder oddset 3,00 att man får tre gånger insatsen tillbaka om det spelade alternativet inträffar.

Fler odds på heta snackisar hittar du på paf.com/snackisar
Snabba speltips på Twitter där vi heter @pafSE 
Håll kontakten och prata med oss på Facebook

För mer information kontakta:

Mårten Skånman, PR & Social Media Manager Paf i Sverige, marten.skanman@paf.com +46 76 867 91 21
Anders Sims, Press & PR-chef, +358 45 734 28 228, anders.sims@paf.com

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 2011 hade Paf-koncernen en omsättning på 96,3 miljoner euro och gjorde en vinst på 21,5 miljoner euro. Bidraget till goda ändamål var 10,5 miljoner
euro. Paf-koncernen har över 300 anställda placerade i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm, Tallinn och Madrid.


