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Virgil van Dijk ansluter till JBL som global
ambassadör

Stockholm, 8 april, 2021 – Två stora spelare förs samman, fotbollsikonen Virgil van Dijk

blir global ambassadör för det ledande ljudvarumärket JBL. Premier League-fotbollsspelare och

kaptenen i det holländska landslaget tilldelades priset som årets europeiska spelar av UEFA

2019. Virgil har haft enorma framgångar på fotbollsplanen, nyligen med klubblaget Liverpool,

där han vunnit Premier League 2020, UEFA Champions League 2019 och FIFA Club World

Cup 2019, för att nämna några. En känsla av ambition och ett absolut engagemang för

spetskompetens gör JBL och Virgil van Dijk till en perfekt match.   
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Medan fans väntar på chansen att få se sin favoritspelare live igen, arbetar Virgil van Dijk

hårdare än någonsin i gymmet och på träningsplanen, då han fortsätter sin rehabilitering från

skada. Med hjälp av musikens kraft, och JBL:s kraftfulla bärbara högtalare, gör den

legendariska försvarsspelaren sig redo för att styra spelet igen. Virgil van Dijk kommer vara

ansiktet utåt för JBL:s senaste kampanj för JBL True Wireless  

”Att använda JBL:s otroliga Boombox 2 när jag tränar hjälper mig alltid att hålla mig i zonen.

Det senaste året har varit oerhört svårt och utmanande för alla, även för mig personligen. Musik

har hjälpt mig att komma i form igen, och jag kan inte vänta med att start vårt partnerskap som

officiell ambassadör och se var framtiden har planerat för oss båda”, säger van Dijk.

”Virgil van Dijk är en av de bästa försvarsspelarna i världen och dessutom en inspirerande och

positiv personlighet. I våra ambassadörer letar vi alltid efter individer som naturligt ansluter sig

till JBL:s publik och Virgil ses verkligen som en sådan hjälte. Hans engagemang och passion för

sporten är den typ av attityd JBL representerar som varumärke och att föra samman våra två

personligheter kommer skapa ett lysande samarbete,” säger Ralph Santana, Chief Marketing

Officer på HARMAN.

Virgil van Dijk ansluter sig till en imponerande lista av JBL-ambassadörer, inklusive

fotbollsstjärnorna Lucas Hernandez och Jessie Lingard, basketstjärnan Giannis

Antetokounmpo och musikikonen Bebe Rexha.

För mer information, vänligen kontakta:

AWB, PR-byrå
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OM JBL

JBL är skaparna bakom det fantastiska ljud som formar livets mest episka stunder. Från ikoniska händelser som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor, lyfter
JBL lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud som låter dem få ut det mesta av varje ögonblick. Med
oöverträffad professionell behörighet och över 60 års erfarenhet av att leverera branschledande innovationer, är
JBL experter när det kommer till att utveckla överlägset ljud.
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