
   

 

Pressinbjudan Borås 000215 
 
Ny huvudsponsor till Magic M7 
presenteras före finalmatchen mot Plannja  
 
Fredagen den 18 februari är det seriefinal i BasketLigan mellan Magic M7 Borås och 
Plannja Basket i Boråshallen. I samband med denna match kommer Magic M7 Borås att 
presentera sin nya huvudsponsor. Sponsoravtalet gör det möjligt för Magic M7 att satsa 
hårt på Europa.  
 
Fredag 18 februari kl. 17.30 hålls pressmötet i Boråshallen.  
Deltagare är bl a: 
· Steve Haney, General Manager Magic M7 och representant för Magic Johnson  
· Bertil Larsson, ordförande i Magic M7  
· VD från sponsorföretaget  
 
Anmäl dig till Per Källman, Magic M7, om du vill delta på pressmötet: 
tel:033-102707, 0706-564660  
e-post:per.kallman@magicm7.com  
 
Seriefinalmatchen börjar kl. 19.00. Matchen är av högsta betydelse då vinnaren bl a har 
chansen att få ta del av det "wildcard" som kommer att delas ut till EuroLeague inför 
säsongen 2000/2001.  
 
Med vänlig hälsning,  
Per Källman, Magic M7 Borås 

 

  

 

 
Pressmeddelande 2000-02-18 
 
Ny huvudsponsor till Magic M7  
 
NetOnNet går in som ny huvudsponsor för basketlaget Magic M7. Ett långsiktigt avtal har 
nyligen undertecknats. 
 
-Magic M7 representerar kaxighet, nytänkande och toppklass. Det passar vårt 
företagsprofil utmärkt. Inte minst Magic Johnsons medverkan tyder på att detta 
basketlag vill gå nya och annorlunda vägar. Att vi båda har koppling till Borås gör ju inte 
saken sämre, säger Anders Halvarsson, VD på NetOnNet, som har huvudkontor i 
Borås.  
 
För basketlaget Magic M7 innebär den nya huvudsponsorn att man med full kraft kan 
satsa på det långsiktiga målet att etablera sig i den europeiska eliten.  
 
-Vi är glada över vårt nya långsiktiga samarbete med NetOnNet. De är den typ av 
partner vi vill arbeta tillsammans med för att nå våra mål både i Sverige och 
internationellt, säger Magic Johnson i en kommentar.  
 
 
NetOnNet är Sveriges första renodlade Internetbutik inom radio- och tv-handels. Bolaget 
erbjuder kunderna i snitt 20% lägre pris än de konventionella butikerna. Varorna 
levereras hem till kunden. Bakom NetOnNet - som leds från Borås - står bl a 
riskkapitalisten Kjell Spångberg samt medieentreprenören Jan Friedman, känd för att ha 
rivit de svenska tv- och radiomonopolen. Under år 2000 etableras företaget på en rad 
marknader utanför Sverige. 
 
För ytterligare information: 
Anders Halvarsson, VD NetOnNet  
tfn:0705-485556, 033-416600  
anders.halvarsson@netonnet.com 
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Bilder från Presskonferansen 
Klicka på bilderna för att ladda ned högupplösta eps-filer. 
 
För PC : Högerklicka på bilden och välj "spara mål som..." för att ladda ned bilden.  
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