9 januari 2019

ATP EN DUNLOP KONDIGEN PARTNERSCHAP AAN
LONDON – ATP en Dunlop hebben vandaag een nieuw, vijfjarig partnerschap gesloten waar Dunlop
de Official Ball van de ATP World Tour en de Nitto ATP Finals vanaf begin 2019 zal zijn.
Dunlop wordt ook Silver Partner van zowel de ATP Tour als de Nitto ATP Finals. Het partnerschap
breidt Dunlop's reeds uitgebreide portfolio van partnerschappen met ATP Tour-evenementen uit,
waaronder de Next Gen ATP Finals Gold Partnership die eind 2018 al is begonnen.
"Deze nieuwe overeenkomst bewijst Dunlop's voortdurende toewijding aan de tennissport en we zijn
verheugd om een langdurige samenwerking met zo'n wereldberoemd merk op te bouwen", aldus
Chris Kermode, ATP Executive Chairman & President.
"Dunlop heeft de belangrijkste normen van kwaliteit en aandacht voor detail getoond gedurende het
hele proces van testen en ontwikkelen van de nieuwe ATP Tour Official Ball. De nieuwe bal zorgt
voor de beste speeleigenschappen en consistentie voor onze spelers in alle omstandigheden en op
alle ondergronden."
"Dit is een belangrijk moment voor het merk en we zijn verheugd om de officiële bal van de ATP Tour
en Nitto ATP Finals te worden", aldus Masahiro Asahino, Head of Racket Sports voor SRI.
"Dunlop wordt vaak de 'No.1 Ball on Tour' genoemd en wordt gebruikt bij meer ATP-toernooien dan
welk ander merk dan ook; de meerjarige samenwerking is daar een bewijs van en erkent onze
toewijding om een nieuw ATP Tour Official Ball van de hoogste standaard te ontwikkelen en spelers
meer consistentie te geven tijdens de Tour. "
"We zijn verheugd om contact te maken met miljoenen fans van over de hele wereld op dit
wereldtoneel."
Naast de Nitto ATP Finals en de Next Gen ATP Finals, zal de Dunlop ATP Tour Official Ball worden
gebruikt bij tal van andere spraakmakende ATP toernooien verspreid over de gehele ATP-kalender,
op alle ondergronden.

Voor meer informatie, neem contact op met:
ATP – Simon Higson (shigson@atpworldtour.com)
Dunlop – Elmar Gerth (e.gerth@dunlopsports.com)
https://dunlopsports.com/latest/news/atp-and-dunlop-announce-global-partnership/
https://dunloptennis.nl/
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Over de ATP
De ATP is het bestuursorgaan van de professionele tenniscircuits voor heren - de ATP Tour, de ATP
Challenger Tour en de ATP Champions Tour. Met 63 toernooien in 30 landen presenteert de ATP
Tour de beste mannelijke atleten die meedoen aan 's werelds meest indrukwekkende locaties. Van
Australië tot Europa en Amerika tot Azië, de sterren van de 2019 ATP Tour zullen strijden om
prestigieuze titels en ATP Ranking-punten tijdens ATP Tour Masters 1000, ATP 500 en 250
evenementen, evenals Grand Slams (niet-ATP-evenementen). Aan het einde van het seizoen
kwalificeren alleen de beste 8 singlespelers en dubbelteams zich om te strijden voor de laatste titel
van het seizoen tijdens de Nitto ATP Finals. Deze zal wederom in de O2 Arena in Londen worden
gehouden en zal daar officieel de 2019 ATP Tour No. 1 speler bekroond worden. Voor meer
informatie, bezoek www.ATPTour.com.
Over Dunlop
Dunlop is eigendom van Sumitomo Rubber Industries en heeft zijn hoofdkantoor in Kobe, Japan.
Dunlop heeft een legendarische geschiedenis in de sport van tennis. De huidige Dunlop-spelers op
Tour zijn Kevin Anderson, Jamie Murray, Donald Young, Heather Watson, Taylor Townsend, Zarina
Diyas, Kurumi Nara en de Amerikaanse legendes James Blake en Michael Chang. Meer informatie op
www.DunlopSports.com.
Over Sumitomo Rubber Industries
Sumitomo Rubber Industries (SRI) werd in 1909 in Kobe, Japan opgericht en biedt werk aan meer
dan 37.000 mensen over de hele wereld en heeft een omzet van ongeveer $ 8 miljard. SRI verwierf in
april 2017 de wereldwijde rechten op het Dunlop-merk en bezit mede-sportmerken Srixon, Cleveland
Golf en XXIO. SRI is gespecialiseerd in de bandenindustrie maar ook in het leveren van op rubber
gebaseerde producten voor vele andere industrieën, zoals medische, bouw-, zee-, sportfaciliteiten,
enz.

