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Unibet blir den officiella sponsorn för herrarnas världsmästerskap i handboll 
2019. Ett avtal har ingåtts mellan Kindred Group och det internationella 
handbollsförbundet, IHF. Avtalet innebär att Unibet blir huvudsponsor för 
mästerskapet som spelas i Danmark och Tyskland och får då rätt att nyttja 
turneringens officiella logotyp. Enligt Unibets odds är Danmark favorittippade. 
 
Kindred Group (tidigare Unibet Group) har säkrat Unibet som officiell sponsor för 
herrarnas världsmästerskap i handboll 2019 som spelas i Danmark och Tyskland. 
Avtalet ger Unibet rätt att både använda sin egen samt den officiella logotypen för 
turneringen i samband med evenemanget.  
 
Totalt kommer 24 lag att delta i världsmästerskapet. Det finns ett växande intresse 
för handboll vilket även syns i bettingvärlden – hos Unibet är handboll den tredje 
största sporten, strax efter fotboll och tennis. 

 
“Vi har ett ledande erbjudande för handboll bland spelbolag. Under OS 2016 såg vi 
ett ökat intresse för sporten sett till både omsättning och aktivitet. Sedan dess har 
vi investerat i vår exponering mot handboll framför allt genom sponsring av EM och 
VM för både herrar och damer” säger Rhodri Darch, Chief Commercial Officer på 
Kindred. 
 
Sponsringen av IHF:s världsmästerskap är en del av Kindreds globala 
sponsringsstrategi vars målsättning är att sponsra sporter och turneringar som 
överensstämmer med gruppens marknadsnärvaro. Handboll är populärt i de flesta 
marknader där Kindred är närvarande vilket gör handboll till ett strategiskt bra val. 
 
“Vi är väldigt glada över att ha inlett ett samarbete med IHF. Det blir en bra 
uppföljning av den framgångsrika sponsringen av det europeiska mästerskapet i 
handboll för kvinnor som anordnades i Frankrike i slutet av förra året. Vi är 
engagerade i handboll och är helt övertygade om att det internationella intresset för 
sporten kommer att fortsätta växa. Unibet kommer fortsatt vara en pålitlig partner 
när intresset för handboll fortsätter växa och utvecklas”, fortsätter Rhodri Darch.  
 
”Vi är oerhört nöjda att Unibet säkrat platsen som officiell sponsor för 
världsmästerskapet i handboll 2019. Partnerskapet ger Unibet maximal 
uppmärksamhet för sin sponsring samtidigt som möjligheten att aktivera 
varumärket når miljontals handbollsfans världen över”, säger Robert Müller von 
Vultejus, Managing Director Lagardère Sports Germany.  
 
Unibet har tidigare sponsrat världsmästerskapet i handboll för kvinnor i Tyskland 
2017 samt de europeiska mästerskapen 2015 och 2018.  
 

http://www.kindredgroup.com/
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Enligt Unibets senaste odds är Danmark favorittippade i att ta hem turneringen 
(3.25), tätt följt av Frankrike (3.50).  
 

 
 
 
För mer information: 

Timothy Mastelinck, Global Head of Sponsorship 
Timothy.mastelink@kindredgroup.com 
 
Alexander Westrell, Group Head of Communications 
alexander.westrell@kindredgroup.com 
  
 

 
 
Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien. Kindred 
Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 23 miljoner kunder via något av de 11 
varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,400 medarbetare globalt och är medgrundare av European 
Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av ESSA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA 
för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 
(2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.  
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