
Unibet tecknar globalt sponsringsavtal med CS: GO-laget Astralis
Kindred Group är glada över att tillkännage det globala sponsorskapet av e-sportsorganisationen Astralis. Under de närmaste åren kommer
Kindred, genom varumärket Unibet, att vara ”Officiell Betting Partner" till Astralis, och arbeta med laget för att ytterligare växla upp
engagemanget i den växande e-sportsvärlden.

Kindred Group:s varumärke Unibet har tecknat ett avtal med e-sportsorganisationen Astralis. Avtalet kommer att göra bolaget till global huvudsponsor för
Astralis framgångsrika Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) -lag. Partnerskapet kommer att löpa över två år och ger Unibet globala bildrättigheter som
kommer att konverteras till exklusivt innehåll om Astralis, CS: GO och e-sport i allmänhet.

– E-sport har vuxit från tonåringens sovrum till att bli en miljardindustri med en global fanbase på över 300 miljoner. Astralis är den klarast lysande stjärnan i
CS: GO-världen, och vi är väldigt exalterade över att gå ihop med världens bästa lag, som dessutom nyligen tilldelats utmärkelsen "esports team of the
year". Vårt mål är att partnerskapet ska göra Astralis ännu mer konkurrenskraftiga och få fler människor intresserade av e-sport", säger Rhodri Darch, Chief
Commercial Officer på Kindred Group.

– Vi är mycket stolta över att välkomna Unibet som huvudsponsor för Astralis i en affär som säkerställer lagets och organisationens stabilitet och tillväxt för
flera år framöver. Genom att ingå en långsiktig affär som är synlig på alla Unibet-marknader, cementerar vi både Unibet och Astralis som viktiga spelare i
den globala e-sportmiljön, säger Jakob Lund Kristensen, medgrundare av RFRSH, organisationen bakom Astralis.

Båda organisationerna har för avsikt att skapa mervärde och en bättre upplevelse för kunder och fans, och en rad nya initiativ och erbjudanden kommer att
presenteras under de närmaste månaderna. En del av detta kommer att vara Unibet som med sin expertis inom kan hjälpa kunderna att göra mer
informerade insatser och därigenom förbättra sin upplevelse av e-sport.

– Astralis är kända för sitt strategiska spel och fantastiska lagarbete, viktiga egenskaper som också delas med Kindred. Genom att samarbeta med
Astralis hoppas vi bidra till en ökad spänning för både spelare och fans genom dedikerat innehåll. Vi vill också hjälpa till att introducera e-sport till den breda
massan, avslutar Rhodri Darch.
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