Press Release

Hyllie IK – Stadium - Puma
Hyllie IK förlänger med Stadium och Puma som Hyllie IK:s officiella
sportleverantör 2018 – 2021.
Inför säsongen 2018 förlänger Hyllie IK, Puma och Stadium, ett omfattande och flerårigt samarbete, som
Hyllie IK:s officiella leverantörer av sportprodukter. Föreningens officiella sortiment har valts ut i
samarbete med Hyllie IK – Stadium – Puma, med fokus på kvalitet och tillgänglighet.
”Tillsammans har vi byggt upp en profil med ett brett utbud av produkter som vi vill tillgängliggöra för
våra medlemmar i Hyllie IK. I den nya avtalsperioden kommer samarbetet att utökas och vi kommer att
kunna erbjuda medlemmarna en Hyllieshop i butiken på Svågertorp, vilket kommer att öka
tillgängligheten och servicen för våra medlemmar”, säger Olof Persson.
”Vi gick in i samarbetet med en stark tro på Hyllies framtid och det har vi fått bekräftat under första
avtalsperioden. Därför är vi väldigt glada över att ha en ny period med samarbete framför oss. Hyllie är en
lojal förening och en viktig referensförening för oss på PUMA.”, säger Anders Schönberg.
”Vi har varit sportleverantör till Hyllie IK de senaste åren och att vi nu får fortsatt förtroende känns
både spännande och inspirerande. Hyllie IK står för en värdegrund som vi på Stadium delar och vi ser
mycket positivt på ett fortsatt samarbete för kommande år och nu tar vi nästa steg tillsammans”,
säger Niclas Andersson ansvarig Team Sales Stadium Sverige.
Stöd din förening genom att handla på Stadium.
Föreningen får 3 % i ”extrabonus” på alla köp som föreningens medlemmar gör på Stadium.
Förutsatt att medlemmen har registrerat sig som Stadiummedlem och valt att stödja sin förening Hyllie IK.
Vi på Stadium och Puma hälsar alla medlemmar i Hyllie IK med familj, släkt och vänner
varmt välkomna till Stadium igen!
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