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Betsson utmanar Måns Zelmerlöw – ska göra 8
spelningar på 24 timmar
Betssons nya ambassadör Måns Zelmerlöw ger sig ut på blixtturné, i vad som torde
vara världens snabbaste och mest intima någonsin. Kampanjen syftar till att
uppmärksamma spelbolagets nya produkt SverigeRouletten. Vilka platser Måns
kommer besöka bestäms av en roulettekula samt fans via sociala medier. Klarar Måns
utmaningen att göra 8 spelningar, i minst 4 län på 24 timmar skänker Betsson 100 000
kronor till stiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation.
Betsson har, genom sitt nya livecasino, SverigeRouletten, förvandlat hela Sverige till ett stort
roulettbord med 21 län. Varje vecka snurras rouletthjulet live och i det län som kulan landar
på, får de kunder som bor där dela på 100 000 kronor. Man kan även, precis som ett vanligt
roulettbord, spela på vilket län som vinner. Som ett led i detta utmanar nu spelbolaget Måns
Zelmerlöw att under en blixtturné i november på 24 timmar, göra åtta spelningar i de län som
roulettkulan landat på. Det är roulettkulan som väljer de fyra länen, men exakt var Måns
kommer uppträda är helt upp till hans fans. På den folkkära stjärnans Instagramprofil
kommer det att finnas möjlighet att komma med förslag på var i länen Måns ska åka.
– Det här måste vara världens snabbaste turné och den här resan blir nog min tuffaste
hittills. Vill mina fans att jag ska besöka deras bröllop gör jag det. Kanske hinner jag inviga
någon fotbollsmatch? Jag ska såklart försöka att njuta och ha kul på resan men samtidigt
står det mycket på spel. Att kunna bidra med 100 000 till min stiftelse betyder oerhört
mycket, säger Måns Zelmerlöw.
Hela resan kommer att dokumenteras och man kan följa Måns via hans egna och Betssons
sociala mediekanaler.
– Om det är något vi har lärt oss om Måns så är det att han älskar utmaningar. Därför känns
det riktigt kul att kunna kombinera just det med en kampanj som engagerar de län
roulettkulan väljer, säger Stefan Bladh på Betsson.
Idag lanseras också Måns andra TV-reklamfilm för spelbolaget, som handlar just om
SverigeRouletten. Se den här:
https://www.youtube.com/watch?v=4dUk7Mf3Q4c&list=PLNZh2us7h7PVLD7WyZzQSjGDN1
hqc7xoX&index=2
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