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SKF förlänger sponsoravtal med Gothia Cup
Göteborg, 12 juli 2019: SKF har förlängt sponsoravtalet med Gothia Cup. SKF kommer att
fortsätta som huvudpartner till världens största ungdomsturnering i fotboll som arrangeras
varje sommar i Göteborg.

SKF har varit engagerad i Gothia Cup sedan 2006 och blev huvudpartner 2007. Det nya
sponsoravtalet innebär att SKF kommer att fortsätta som huvudpartner till 2022.

Utöver detta fortsätter SKF även att arrangera turneringen SKF Meet the World. Via lokala
kvalificeringsturneringar ger SKF Meet the World barn möjligheten att resa till Sverige för att
delta i Gothia Cup. Sedan turneringen startade har omkring 5000 ungdomar fått denna
möjlighet.

Alrik Danielson, vd och koncernchef, säger: “Gothia Cup är ett av världens största
sportevenemang och ett fantastiskt sätt för oss att visa vårt stöd för ungdomar och för
Göteborg. Vi kommer att fortsätta investera i detta fantastiska evenemang de kommande tre
åren och vi ser fram emot att få välkomna unga fotbollsspelare till Sverige.”

Dennis Andersson, Generalsekreterare för Gothia Cup, säger: “SKFs stöd hjälper till att
sprida Gothia Cups budskap om glädje och jämställdhet över hela världen. Det skapar också
en mötesplats för unga, genom SKF Meet the World turneringarna. Vi är oerhört glada att få
möjligheten att fortsätta jobba med SKF som vår huvudpartner.”

I år kommer Gothia Cup att arrangeras den 14-20 juli.
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