Pressrelease
Securitas partner till Scandinavian Mixed

				

Göteborg, 1 Juni 2021

Den 10–13 juni spelas Europatourtävlingen Scandinavian Mixed hosted by Henrik Stenson och Annika Sörenstam på
Vallda Golf & Country Club utanför Göteborg.
Den 10–13 juni spelas Europatourtävlingen Scandinavian Mixed hosted by Henrik Stenson och Annika Sörenstam på
Vallda Golf & Country Club utanför Göteborg. Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Securitas till Scandinavian
Mixeds partnerfamilj.
”Scandinavian Mixed känns som ett bra och seriöst event som vi gärna syns tillsammans med i ett partnerskap då
de står för goda värderingar och ett inspirerande upplägg. I dessa pandemitider, då det annars inte går så många
uppdrag i publik miljö, är det mycket roligt att få engagera sig i en tillställning som är så seriös och välarbetad!” Ola
Holgersson - Driftschef Securitas Sverige AB.
”Vi är väldigt glada att ha Securitas som säkerhets partner till Scandinavian mixed 2021. Det känns väldigt tryggt att
ha ett stort och välkänt bevakningsbolag som Securitas på arenan både dag, natt, inför, under och efter årets upplaga av Scandinavian Mixed. Partnerskapet möjliggör även ett säkert besök för våra partners och deras gäster, något
som vi alltid prioriterar högt” Henrik Hilford Brander- COO Scandinavian Mixed.
Securitas Sverige AB
Securitas Sverige AB är branschledande inom säkerhetslösningar i Sverige och har haft en aktiv roll i branschens utveckling sedan starten 1934. Vår verksamhet pågår dygnet runt, året runt och vi finns i fler än 180 städer från Kiruna i
norr till Ystad i syd. Securitas är Sveriges största arbetsgivare med ca. 10 000 anställda.
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
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

