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Fodboldstjernen Virgil van Dijk bliver ny global
brand ambassadør for JBL

København d. 8. april, 2021 – Lydeksperten JBL annoncerer i dag, at den hollandske

fodboldstjerne Virgil van Dijk bliver deres nye globale brand ambassadør. Premier League-

fodboldspilleren og anføreren for det hollandske landshold blev kåret som årets europæiske

fodboldspiller af UEFA i 2019. Forsvarsgeneralen har oplevet stor succes på banen den seneste

tid med Liverpool, hvor de blandt andet har vundet den engelske Premier League i 2020, Super

Cup og FIFA Klub VM. Kombinationen af ambition og topkvalitet gør JBL og Virgil van Dijk til

et perfekt match.

⏲

https://news.jbl.com/


Imens fans verden over venter på at få chancen for at se deres store stjerne tilbage i aktion igen,

arbejder Virgil van Dijk hårdere end nogensinde før på at komme sig efter en slem knæskade. I

træningscenteret er JBL’s kraftfulde og trådløse højttalere slået til, der fylder træningslokalet

med kvalitetslyd, og hjælper forsvarsspilleren med at forblive fokuseret under genoptræningen.

Van Dijk kommer til at være frontfigur for JBL’s kommende kampagne om de nye JBL True

Wireless høretelefoner.

- "JBLs Boombox 2 hjælper mig altid med at forblive fokuseret, mens jeg træner. Det seneste

år har været utroligt hårdt og udfordrende for alle - også for mig personligt. Musik har

hjulpet mig med at komme i form igen, og jeg kan ikke vente med at starte som officiel

ambassadør for JBL og se, hvad fremtiden bringer for os begge," siger van Dijk.

- "Virgil van Dijk er en af de bedste forsvarsspillere i verden, og han har samtidig en

inspirerende og positiv personlighed. I vores ambassadører leder vi altid efter personer, der

har en naturlig forbindelse til JBL’s publikum, og det ser vi, at Virgil har. Virgils engagement

og passion for sporten er den holdning, JBL repræsenterer som brand, og at forbinde vores og

Virgils personlighed vil skabe et strålende samarbejde," siger Ralph Santana, Chief Marketing

Officer hos HARMAN.

Virgil van Dijk slutter sig til en imponerende liste over JBL-ambassadører, herunder

fodboldspillerne Lucas Hernandez og Jesse Lingard, basketball giganten Giannis

Antetokounmpo og musikikonet Bebe Rexha.
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OM JBL

JBL skaber den fantastiske lyd, der skaber livets mest største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder som
Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendrejser, hæver JBL
lytternes oplevelser med prisbelønnet lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik. Med faglige
anbefalinger og over 70 år med branchens førende innovation, er JBL autoriteten inden for teknisk overlegen
lyd.
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