
 

 
 

Pressmeddelande 

den 8 april 2014 

 

Flybe sponsrar IFK Mariehamn för tredje året i rad 

Flybe fortsätter att sponsra det åländska fotbollslaget IFK Mariehamn även denna 

Tipsligasäsong. Sponsoravtalet fortsätter i samma omfattning som året innan och 

inkluderar förutom matchsponsring även stor synlighet på Wiklöf Holding Arena. 

”Vi började sponsra laget samtidigt som Flybe Finland grundades, och vårt 

samarbete har fungerat utmärkt. Vi är oerhört stolta över IFK Mariehamns framgång, 

och vi tror att laget har alla chanser att vinna medalj denna säsong”, förutspår Tytti 

Haaga, marknadsföringschef vid Flybe Finland. 

IFK Mariehamn, som grundades 1919, strävar i likhet med 11 andra Tipsligalag efter att 

ta hem det finländska mästerskapet under säsongen 2014. Under Tipsligasäsongen 

2013 fick föreningen en fjärde placering, precis som den föregående säsongen. 

Laget spelar sin första hemmamatch nästa söndag den 13 april på Wiklöf Holding 

Arena. Flybes sponsormatch går av stapeln den 31 augusti, då Flybe också anordnar 

andra evenemang i Mariehamn. 

Flybe flyger mellan Helsingfors och Mariehamn ibland till och med två gånger om 

dagen. Flygbolaget har sponsrat IFK Mariehamn säsongerna 2012 och 2013 och har 

också namngett ett flygplan den åländska skärgården till ära. Flygresor med Flybe 

kan bokas på adressen www.flybe.fi eller via auktoriserade resebyråer. De billigaste 

biljettpriserna går på 29 euro/riktning.   

Matchprogrammet för hela Tipsligasäsongen finns på adressen: 

http://www.veikkausliiga.com/Match.aspx  
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Tilläggsuppgifter och intervjuförfrågningar: 

Flybe Media Desk, 040 450 9490, flybemediadesk@miltton.fi 
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Flybe Finland, ett finländskt flygbolag grundat 2011, är i dag den största aktören i 

Finland inom inrikes flygtrafik. Flybe Finlands aktiestock ägs till 60 procent av det 

brittiska företaget Flybe och till 40 procent av Finnair. Bolaget har 10 egna rutter i 

Baltikum och Norden och opererar en betydande del av Finnairs flyg i Europa och i 

Finland. Flybe Finlands flotta består av sammanlagt 28 flygplan, och flygbolaget 

sysselsätter omkring 700 personer i Finland. Flybe Group är Europas ledande regionala 

flygbolag med sammanlagt 179 rutter i 15 länder.  

 


