MEDIA RELEASE – För omedelbar publicering
English version will follow after the Swedish version.
Stockholm/Lahti – den 10 januari 2020
Mikko Ilonen tar en operativ roll i Sportyard
Finlands främsta golfare genom tiderna, Mikko Ilonen, tillika framgångsrik klient till
Sportyard (formellt Sportyard International AB | www.sportyard.com) sedan början av
2000-talet, har tagit en operativ roll på Sportyard som Client Ambassador.
Mikko avslutade sin aktiva professionella golfkarriär i mars 2019 och har fem vinster på
Europatouren (bland annat två i Scandinavian/Nordea Masters) samt flera vinster som
amatör. Höjdpunkten i hans amatörkarriär var vinsten i the Amateur Championship år
2000.
Sportyard grundandes av Johan Elliot samma år och har representerat, förutom Mikko,
flera golfspelare i den absoluta världstoppen, bl.a. två f.d. världsettor (Martin Kaymer och
Adam Scott). Förutom golfspelare representerar Sportyard även den Olympiska
mästarinnan i mountainbike, Jenny Rissveds.
Sportyard är en managementbyrå som har ett holistiskt perspektiv på sina klienters
verksamhet och karriär och fokuserar inte enbart på affärsdelen. Sportyard beskriver det
själva som att man står axel-mot-axel med sina klienter, i alla delar av karriären. Mikkos roll
blir att säkerställa och förstärka närheten och relationen till befintliga och potentiella
klienter.
”Tillskottet av Mikko förstärker vår förmåga att sätta oss i våra klienters situation och ställe.
Vi är övertygade om att det inte finns någon, åtminstone inte inom golfvärlden, som är mer
lämpad och som vi hellre skulle arbeta tillsammans med.” säger Johan Elliot.
Johan fortsätter;
”Mikko, med sin personlighet, professionalism och renommé, kommer göra oss ännu
vassare och säkerställa en öppen och ärlig dialog med våra klienter, i alla delar. Mikko
kommer att vara en ovärderlig del i Sportyards kommande expansion.”
Mikko Ilonen;
”Jag är otroligt glad för att ha fått denna möjlighet och jag ser verkligen fram emot att få
komma ut på touren igen och träffa mina gamla vänner. Jag har varit klient till Sportyard i
mer än femton år och det finns inga andra som jag har större förtroende för och som jag
hellre skulle arbeta med.”
Mikko ansluter till Sportyards team med omedelbar verkan och han kommer att
representera Sportyard vid årets andra tävling på European Tour, Abu Dhabi HSBC
Championship i nästa vecka.
För all frågor rörande Sportyards utökning av teamet, var vänlig och kontakta Johan Elliot
på elliot@sportyard.com | 070-830 9889.
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