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Stormöte mellan Real Madrid och AC Milan i Dubai 
 
Champions League-vinnarna 2013/14 Real Madrid möter AC Milan i ”Dubai Football Challenge” 
för första gången i Förenade Arabemiraten. Vänskapsmatchen mellan storlagen spelas på The 
Sevens stadium i Dubai den 30:e december.  
 
De två Emirates-sponsrade storklubbarna kommer att skicka samtliga stjärnspelare till Förenade 
Arabemiraten för en vänskapsmatch. Biljetterna förväntas säljas slut på rekordtid till fans i Mellanöstern. 
Matchen spelas på The Sevens stadium, en sportarena i världsklass som kan ta emot de 40000 
fotbollsentusiaster som förväntas rama in mötet mellan storklubbarna. 
 
Hamad Mohammed Bin Mejren, verkställande direktör för Dubaikonventionen och evenemangsbyrån på 
DTCM, en samordnande partner i Dubai Football Challenge, sade:  
"Att få välkomna fotbollsgiganterna Real Madrid och AC Milan till Dubai är en helt magnifik avslutning på 
vad som har varit ett fantastiskt fotbollsår. Genom VM ökade intresset för fotboll bland lokalbefolkningen 
och besökare, så det är en perfekt tid att få denna världsklassmatch till emiratet”.  
 
Dubai värd för globala sportevenemang  
 
"2014 varit ett rekordår för fotboll och för vår stad, som är både hedrad och otroligt stolt över att få vara 
värd för Real Madrid och AC Milan. Naturligtvis är emiratet inte främmande att välkomna stora 
sportevenemang, vi är redan värd för några av världens största turneringar. Dubai är på väg att bli en 
global destination för idrottsevenemang och den 30 december är därför en mycket spännande dag för 
staden." 
 
Sheikh Majid Al Mualla, Emirates 'divisionsdirektör, Commercial Operations, sade:  
"Vi är oerhört glada att få två av våra största sponsringspartners, två av de största fotbollsklubbarna i 
världen, till vår hemstad för Dubai Football Challenge. Genom att jobba med klubbar och evenemang 
runt om i världen har vi möjlighet att förse fansen med sina passioner; fotboll, rugby eller 
hästkapplöpning. Nu kan vi också göra detta för våra kunder här i UAE i december. Fansen kommer att 
bli lyriska över att få se några av världens bästa spelare här i Dubai." 
 
Emirates stöder sport och kultur 
 
Emirates förenar människor runt om i världen. Flygbolagets omfattande portfölj av internationell sport- 
och kultursponsring för samman människor och får dem att upptäcka, njuta och dela upplevelser. 
 
Emirates har varit en officiell FIFA Worldwide Partner sedan 2006. Under VM 2014 samarbetade 
flygbolaget med Cristiano Ronaldo och Pelé, som utsågs till deras globala ambassadörer.  
 
Ledande fotbollsklubbar, utöver Real Madrid CF och AC Milan, som Arsenal FC, Paris Saint Germain, 
Hamburger SV, Olympiacos FC och New York Cosmos bär den klassiska sportlogotypen ”Fly Emirates” 
på sina tröjor. Emirates är officiell FIFA-partner och officiellt flygbolag för det asiatiska fotbollsförbundet 
och Zain Saudis professionella liga. Emirates engagemang i andra sporter omfattar Tennis (ATP World 
Tour, Emirates ATP Rankings, Emirates Airline US Open Series, US Open, French Open), Golf 
(Emirates Australian Open Championship, DP World Tour Championship), Cricket, Hästkapplöpning, 
Australian Rules Football, Rugby och Formel 1. 
 



Emirates är även en hängiven anhängare av global konst och kultur. Flygbolaget är stolt sponsor av 
Sydney och Melbourne Symfoniorkester och San Francisco Symphony och framstående 
världsevenemang som Dubai Internationella filmfestival, Emirates Airline Festival of Literature och 
Emirates Airline Dubai Jazz Festival. 
 

Bild 1: Emirates och DTCM tillkännager Dubai Football Challenge 2014 Real Madrid V AC Milan. 
Sheikh Majid Al Mualla, Emirates; Emilio Butragueno, Real Madrid; Franco Baresi, AC Milan; Hamad 
Bin Mejren, DTCM. 
 

Bild 2: Emirates and DTCM announce Dubai Football Challenge 2014. Real Madrid V AC Milan. LtoR. 
Emilio Butragueno, Real Madrid; Sheikh Majid Al Mualla, Emirates; Hamad Bin Mejren, DTCM; Franco 
Baresi, AC Milan.  
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För mer information och mediekontakter:  
Lars-Ola Nordqvist, mobil 070-689 11 20, e-mail: lars@comvision.se 
Elin Norlin, mobil 070-279 86 40, elin@comvision.se 
 

 
 

Emirates, ett av de snabbast växande flygbolagen i världen, har fått mer än 500 internationella priser 
och utmärkelser för hög kvalitet. Emirates flyger till 142 destinationer i 80 länder över sex kontinenter, 
och är världens största flygbolag räknat i sittplatskilometer. Emirates flyger med över 200 wide body-
maskiner av typ Airbus och Boeing, inklusive 52 av branschens modernaste Airbus A380. Emirates har 
nyligen lagt den största ordern i flyghistorien på 150 Boeing 777 och 50 Airbus A380 till ett värde av 99 
miljarder US dollar. Totalt har Emirates order på 379 nya flygplan, till ett värde av mer än 164 miljarder 
US dollar. 

För mer information besök www.emirates.se  
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