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Europas största MMA gala kommer till Malmö Arena
Superior Challenge kommer att gå av stapeln den 6:e oktober 2012 i
Malmö Arena. Detta är första gången en stor internationell MMA gala
arrangeras i Öresundsregionen.
Efterfrågan på sporten MMA har ökat markant i Sverige och Norden under de
senaste åren. Evenemanget vänder sig till sportintresserade besökare och
näringsliv som gillar högkvalitativ adrenalinfull sportunderhållning.
Superior Challenge har arrangerats sju gånger tidigare och är den största
MMA galan i Europa. Organisationen har några av världens främsta MMA
atleter och är en av fem galor i världen som har topp 20 rankade fighters.
Besökarna kommer att få se stora internationella stjärnor och lokala hjältar
tävla i Europas största “full-size” bur som är över 12 meter i diameter och 80
kvm i matchyta. Evenemanget kommer att aktivera både näringslivet och
besökare via bland annat expo och affärsdagar.
Babak Aghavali, VD Superior Group International:
- Det har hänt otroligt mycket den senaste tiden kring Superiors Group
Internationals olika varumärken och vi har under 2011 tagit fram en helt
ny strategi för att kunna ta ett steg närmare våra mål. Ett av dessa mål
har varit att arrangera en gala i Öresundsregionen och vi är nu väldigt
glada för att ha inlett ett samarbete med Malmö Arena och
Öresundsgruppen inför Superior Challenge den 6:e oktober.
Karin Mårtensson, VD Malmö Arena:
- Vi är oerhört glada för att våra diskussioner kring en MMA-gala i
Malmö nu blir verklighet. Ett kampsportevenemang har länge varit på
vår önskelista. Med Malmö Arenas geografiska läge har vi alla
förutsättningar att fylla arenan med ny publik som sedan länge frågat
efter detta evenemang i Malmö Arena.
Eric Ebbing VD Öresundsgruppen:
- Detta är ett helt nytt och spännande projekt för oss. MMA växer
explosionsartat. Vårt mål med denna unika samarbetskombination är
att nå ut och attrahera den målgrupp som normalt sett inte går på MMA.
Superior som etablerad organisation med många galor i bagaget,
supermoderna Malmö Arena och Öresundsgruppens lokala styrka gör
att förväntningarna blir höga.

	
  

	
  

MMA:
MMA (Mixed Martial Arts) är en nygammal sport med anor som går tillbaka till
antikens Grekland, ca 640 år f.Kr. Det är en blandning mellan OS grenarna
boxning, brottning, taekwondo, och judo och ställer stora krav på utövarna,
både fysiskt och mentalt. MMA är världens mest växande sport och har varit
det under de senaste 15 åren. Den har haft fler TV tittare än Super Bowl
Finalen i USA och PPV rekordet är på 5,7 miljoner tittare, och den har även
gått om boxning gällande bettingintäkter.
Superior Challenge:
Superior Entertainment är ett svenskt stockholmsbaserat bolag som ingår i
Superior Group International tillsammans med Superior Wear, Superior
Management och Superior Gear. Superior Challenge är Europas största MMA
gala vars mål är att producera högkvalitativ och adrenalinfull
sportunderhållning för MMA intressenter. Organisationen har mångårig
erfarenhet kring MMA och bred kunskap om branschen, och är internationellt
igenkänt som en av världens främsta MMA galor. Den första galan under 2008
slog publikrekord för alla MMA galor i Norden och sedan dess har sammanlagt
7 evenemang producerats, och de 2 senaste på Hovet i Stockholm beräknas
ha haft ett PR värde motsvarande 19 miljoner SEK bara i Sverige. Förutom
rikstäckande TV sändning på hemmaplan estimeras det att den senaste galan
nåde ut till minimum ca 100 miljoner TV tittare runt om i världen, via
sändningar i hela Nord och Central Amerika, hela Asien och delar av
Australien.
Superior TV:
http://vimeo.com/31424190
http://vimeo.com/17914911
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Martin Ohlsson
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