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Göteborg, 21 Januari 2020
Stena Recycling officiell hållbarhets partner till golftävlingen Scandinavian Mixed
Den 10–13 juni spelas Europatourtävlingen Scandinavian Mixed hosted by Henrik Stenson och Annika Sörenstam på
Vallda Golf & Country Club utanför Göteborg.
Vi på Stena Recycling är mycket stolta över vårt samarbete med Scandinavian Mixed, där kvinnor och män tävlar
mot varandra på samma villkor för första gången i golfhistorien. Jämställdhet och mångfald är viktiga delar i vårt
hållbarhetsarbete och det är kul att vara en del av historiska steg som tas inom det här området säger Mattias Nilsson, sälj- och marknadschef på Stena Recycling.
Scandinavian Mixed
Scandinavian Mixed är världens första mixade golftävling. 10-13 juni 2021 möts Europa-tourens bästa damer och herrar. 78 män och 78 kvinnor ska tävla mot varandra, på samma bana, i samma tävling. Och Sveriges genom tiderna
bästa spelare, Annika Sörenstam och Henrik Stenson, står som värdpar för tävlingen. För mer information, vänligen
kontakta: Claes Nilsson, Commercial Director Scandinavian Mixed, claes@wedosports.se, mobil 070-757 7550. Läs
mer på www.scandinavianmixed.se
Stena Recycling
Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Med 1 600 engagerade medarbetare och 90 anläggningar över hela landet
skapar Stena Recycling varje dag långsiktiga lösningar för såväl kunder som för samhället i stort.
Scandinavian Mixed har i Stena Recycling fått en nationell och internationellt stark partner med ett erkänt starkt
varumärke. Stena Recyclings arbete inom hållbarhet, tillsammans med oss på Scandinavian mixed, kommer höja
vårt evenemang och stärka vår position som ett innovativt evenemang som ligger i framkant med hållbarhetsfrågor
både socialt och miljömässigt.
Claes Nilsson ,Commercial Director Scandinavian Mixed
Europatouren
Europatouren hyllar golf på högsta möjliga globala nivå i en kombination av nytänkande, mångfald och golf i världsklass. 2021 kommer Europatourens International Schedule att innehålla minst 48 turneringar i 31 länder, inklusive
åtta Rolex Series-tävlingar, allt som en del av ”Race to Dubai”. Europatouren är också ledande partner i Ryder Cup
Europe, organisationen som tillsammans med PGA of America administrerar golfens största lag-tävling, The Ryder
Cup. Varje vecka sänder Europatouren sina turneringar live till mer än 490 miljoner hushåll i mer än 150 länder och
genererar över 2 200 globala sändningar för varje tävling.
För mer information, vänligen kontakta: Mark Casey, Promoter European Tour, mcasey@europeantour.com, mobil
+44 7714 659571.
Läs mer på www.europeantour.com

