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Game changer Virgil van Dijk inn på JBL-laget
som global ambassadør

Oslo – 8. april, 2021 – To giganter forener krefter når fotballikonet Virgil van Dijk blir global

merkevareambassadør for JBL. Premier League-spilleren, som også er kaptein for Nederlands

fotballandslag, ble kåret til årets spiller av UEFA i 2019. I tillegg har van Dijk hatt stor suksess

med Liverpool og vunnet både engelske Premier League i 2020 og tatt en kontinental trippel

med UEFA Champions League, UEFA Super Cup og FIFA Club World Cup.

Van Dijk er en ambisiøs spiller som alltid forplikter seg til å levere på øverste nivå, og fremstår

dermed som en perfekt match for JBL. Begge aktørene har dessuten store ting på gang i 2021. 

⏲

https://news.jbl.com/


Mens fotballfansen venter på sjansen til å se sin favorittspiller tilbake på banen, jobber van

Dyke hardere enn noen gang i treningsstudioet og på banen for å komme tilbake fra skade. Med

drahjelp fra musikalske krefter og JBLs kraftige bærbare høyttalere, gjør den allerede

legendariske forsvarsspilleren seg klar til å ta full kontroll på banen igjen. van Dijk vil være JBL

sitt ansikt i en kommende kampanje for de nye øreproppene JBL True Wireless.

 

– Å bruke JBLs utrolige Boombox 2 mens jeg trener, bidrar til at jeg alltid holder meg i

sonen. Det siste året har vært utrolig utfordrende og krevende for alle, også for meg personlig.

Musikken har hjulpet meg til å bli frisk og rask igjen. Jeg kan nesten ikke vente med å få sparket

i gang vårt partnerskap ved å bli offisiell JBL-ambassadør, slik at vi kan se hva vår felles fremtid

vil bringe, sier van Dijk.

 

– Virgil van Dijk er ikke bare en av de beste forsvarsspillerne i verden, men har i tillegg en

inspirerende og svært positiv personlighet, sier Ralph Santana, Chief Marketing Officer i

HARMAN, og fortsetter:

 

– Når vi er på utkikk etter nye ambassadører, ser vi alltid etter individer som publikummet vårt

på en naturlig måte assosierer seg med. Virgil er virkelig å betrakte som en slik helt. Hans

dedikasjon og lidenskap for fotballen er akkurat den type holdning JBL også vil stå for som

merkevare. Å koble sammen våre personligheter vil gi et utmerket samarbeid, sier Santana.

 

Virgil van Dijk blir del av et storslagent ambassadørlag som allerede består av blant andre

fotballstjernene Lucas Hernandez og Jessie Lingard, basketballgiganten Giannis

Antetokounmpo og musikkikonet Bebe Rexha.   
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