Η bwin ανακοινώνει τη σσνεργασία της με την Euroleague
Basketball
Βαρκελώνη/Γιβραλτάρ, 7 Ιοσλίοσ 2011 – Η bwin.com, ε Νν1 online gaming
εηαηξεία, θαη ε Euroleague Basketball, ε πην ζπνπδαία δηαζπιινγηθή δηνξγάλσζε
επαγγεικαηηθήο θαιαζνζθαίξηζεο ζηελ Επξώπε, ππέγξαςαλ ζπκθσλία ρνξεγίαο πνπ ζα
δηαξθέζεη έσο ηνλ Ινύλην ηνπ 2014. Τν ρνξεγηθό παθέην αθνξά ζηε ρνξεγία ηεο bwin
ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηεο Επξσιίγθα γηα ην παξαπάλσ δηάζηεκα. Η ελ ιόγσ ζπκθσλία
δηεπξύλεη νπζηαζηηθά ηελ παξνπζία ηεο bwin ζην επξσπατθό κπάζθεη θαη εληζρύεη ηε
θηινζνθία ηεο bwin, σο πάξνρν αζιεηηθνύ ζηνηρήκαηνο.
"Είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα αλαθνηλώζνπκε ηε ζπκθσλία κε ηελ Euroleague
Basketball, ε νπνία απνηειεί εύινγε ζπλέρεηα ηεο καθξνρξόληαο ζρέζεο καο κε ηε FIBA,
ηε δηεζλή νκνζπνλδία θαιαζνζθαίξηζεο. Η ρνξεγία απηή θαζηζηά ηελ bwin αθόκε πην
ηζρπξή, θαζώο θαιύπηεη ηελ παξνπζία ηεο εηαηξείαο ζην ρώξν ηνπ κπάζθεη ηόζν ζε
δηαζπιινγηθό επίπεδν κέζσ ηεο ρνξεγίαο κε ηε Euroleague, όζν θαη ζε επίπεδν εζληθώλ
νκάδσλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο καο κε ηε FIBA. Τν κπάζθεη, καδί κε ην πνδόζθαηξν θαη
ην κεραλνθίλεην αζιεηηζκό, απνηειεί έλαλ από ηνπο ηξεηο ππιώλεο ηεο ζηξαηεγηθήο καο
γηα ηηο αζιεηηθέο ρνξεγίεο," δήισζε ν Norbert Teufelberger, Co-CEO ηεο bwin.party
digital entertainment, ζηελ νπνία αλήθεη ην εκπνξηθό ζήκα bwin.
Ο Jordi Bertomeu, Πξόεδξνο θαη CEO ηεο Euroleague Basketball, ζρνιίαζε: "Γηα ηελ
Euroleague Basketball ε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ bwin έσο ην 2014 απνηειεί ζεκαληηθό
βήκα. Η πην ζεκαληηθή δηνξγάλσζε θαιαζνζθαίξηζεο ζηελ Επξώπε έρεη πιένλ ηελ
ππνζηήξημε ηεο bwin, ηνπ πην ζεκαληηθνύ εκπνξηθνύ ζήκαηνο ζην αζιεηηθό ζηνίρεκα, κε
ζηόρν λα νδεγήζεη ηε δεκνηηθόηεηα ηνπ δηαζπιινγηθνύ κπάζθεη ζηελ Επξώπε ζε αθόκε
πςειόηεξν επίπεδν."
Live streaming σε περισσότερες από 30 τώρες
Η ζπκθσλία ρνξεγίαο κε ηε Euroleague Basketball πεξηιακβάλεη δηθαηώκαηα live
streaming γηα όινπο ηνπο αγώλεο ζε πεξηζζόηεξεο από 30 επξσπατθέο ρώξεο. Οη
ελεξγνί ρξήζηεο αζιεηηθώλ ζηνηρεκάησλ ηεο bwin κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ όινπο
ηνπο αγώλεο ηεο δηνξγάλσζεο εληειώο δσξεάλ. Η πξνζθνξά live streaming ηεο bwin
δηαηίζεηαη ζην www.bwin.com/video.
www.bwin.com/basketball

Στετικά με την Euroleague Basketball
Έλαο παγθόζκηνο εγέηεο ζην ρώξν ηνπ αζιεηηζκνύ, ε Euroleague Basketball
(www.euroleague.net), δηαλύεη ηε δεύηεξε δεθαεηία βηώζηκεο αλάπηπμεο σο θαηλνηόκνο
δηνξγαλώηξηα θνξπθαίσλ δηνξγαλώζεσλ θαη εθδειώζεσλ. Η Euroleague Basketball
ηδξύζεθε ην 2000 ζηα πξόηππα ελόο ηδησηηθνύ νξγαλσηηθνύ κνληέινπ, πνπ ζεσξήζεθε
πξσηνπνξηαθό γηα ηα επαγγεικαηηθά νκαδηθά αζιήκαηα ζηελ Επξώπε. Πιένλ
δηαρεηξίδεηαη ηηο δύν θνξπθαίεο δηνξγαλώζεηο θαιαζνζθαίξηζεο ηεο γεξαηάο επείξνπ,
ηελ Turkish Airlines Euroleague θαη ην Eurocup, πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζόηεξεο από
60 νκάδεο από 25 ρώξεο. Κάζε ζεδόλ ε δηνξγάλσζε θνξπθώλεηαη κε ηελ αλάδεημε ηνπ
πξσηαζιεηή Επξώπεο ζην Turkish Airlines Euroleague Final Four, πνπ απνηειεί πιένλ
ζίγνπξν ζηαζκό ζηελ παγθόζκηα αζιεηηθή αηδέληα. Όια ηα πξόζθαηα Final Four
κεηαδόζεθαλ live ζε πεξίπνπ 200 ρώξεο θαη ησλ πέληε επείξσλ, γεγνλόο πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο online αιιά θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ θόζκνπ ζηα
γήπεδα. Η Euroleague Basketball δηεπζύλεη επίζεο ην Nike International Junior
Tournament, κηα εμάκελε δηνξγάλσζε κε ηε ζπκκεηνρή ηεζζάξσλ ρσξώλ, ζην πιαίζην
ηεο νπνίαο θάζε άλνημε ζηέθεηαη ν πξσηαζιεηήο Επξώπεο λέσλ. Εθηόο γεπέδσλ, κέζσ
ησλ Euroleague Basketball Institute θαη Euroleague For Life, ε εηαηξία αλαιακβάλεη
εθπαηδεπηηθέο θαη θηιαλζξσπηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ πνηθίινπλ από εξγαζηήξηα
πξνπνλεηηθήο έσο θηιαλζξσπηθέο ζπλαπιίεο αλά ηνλ θόζκν. Όηαλ ηίζεηαη ην εξώηεκα
ζρεηηθά κε ηελ ηεξάζηηα πξνζνρή πνπ ζπγθεληξώλεη ην επξσπατθό κπάζθεη θαη νη
δεκνθηιείο παίθηεο ηνπ, ε απάληεζε είλαη απιή: Euroleague Basketball.
Στετικά με τη bwin.party
Η bwin.party digital entertainment plc είλαη ε κεγαιύηεξε εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην
online gaming εηαηξεία παγθνζκίσο, ζηελ νπνία αλήθεη ην εκπνξηθό ζήκα bwin. Η
εηαηξεία δεκηνπξγήζεθε από ηε ζπγρώλεπζε ησλ εηαηξεηώλ bwin Interactive
Entertainment AG θαη PartyGaming Plc, ζηηο 31 Μαξηίνπ 2011. Ο όκηινο, ν νπνίνο είλαη
αδεηνδνηεκέλνο θαη εδξεύεη ζην Γηβξαιηάξ, απαζρνιεί πάλσ από 3.100 ππαιιήινπο ζηα
γξαθεία ηνπ ζε Επξώπε, Ιλδία, Ιζξαήι θαη ΗΠΑ θαη ην 2010 είρε ζπλνιηθά pro forma
θέξδε ηεο ηάμεσο ησλ €830.1 εθ. θαη pro forma θαζαξά EBITDA ηεο ηάμεσο ησλ €168.2
εθ. Επηπιένλ, ε bwin.party έρεη άδεηα ζε Αιληέξλη, Γαιιία θαη Ιηαιία, ελώ θαηέρεη
εγεηηθή ζέζε ζε όιεο ηηο πξνηνληηθέο γξακκέο ηεο εηαηξείαο: αζιεηηθό ζηνίρεκα, πόθεξ,
θαδίλν θαη κπίλγθν, κέζσ νξηζκέλσλ από ηα κεγαιύηεξα online gaming brands
παγθνζκίσο: www.bwin.com, www.PartyPoker.com, www.PartyCasino.com θαη
www.FoxyBingo.com. Τν ηδηόθηεην software, νη online gaming πιαηθόξκεο θαη ην
δπλαηό ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξείαο, ζπλζέηνπλ κηα δηαθνξνπνηεκέλε πξνηνληηθή
πξνζθνξά ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αληαγσληζκό.
Γηα ζρεηηθό θσηνγξαθηθό πιηθό κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην site
http://www.bwinparty.com/MediaCenter/ImageLibrary.aspx
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην
http://twitter.com/bwinpartypress
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