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FIFA World Cup™ Trophy gästar Coop  
 
Idag fick Coop Center i Solna celebert besök av FIFA World Cup™ Trophy Tour av 
Coca-Cola®. Därmed fick Coop möjlighet att bjuda på ett unikt tillfälle att se 
världens mest ikoniska idrottspokal och träffa VM-vinnaren Christian Karembeu. 
Inbjudna var också flickor från VBK Vallentuna Damfotboll och pojkar från BSK 
Bollstanäs Sportklubb. 
 
Sverige är det enda landet i Norden som får vara värd för den välkända VM-pokalen och 
besöket på Coop Center är det första stoppet på svensk mark. Pokalen kommer under sin 
turné besöka 90 länder över alla kontinenter runt om i världen. Bakom initiativet står Coca-
Cola som kontinuerligt arbetar med att få fler människor i rörelse och känna glädjen av en 
aktiv livsstil. 

– Fotboll är världens största idrott och vi ser mästerskapet som hela världens 
mästerskap. Därför vill vi utnyttja vårt sponsorskap av FIFA World Cup™ för att 
sprida passionen för fotboll i syfte att inspirera och uppmuntra till en aktivare livsstil, 
Vi tycker att motion och glädje går hand i hand, säger Eric Nilsson, varumärkeschef på 
Coca-Cola i Sverige.   

 
FIFA World Cup™ Trophy, VM-pokalen i fotboll, är världens mest berömda idrottspokal 
alla kategorier.  Pokalen består av fem kilo guld i 18 karat, och får endast röras av tidigare 
vinnare av FIFA World Cup™ eller stadsöverhuvuden. Den vinnande nationen får inte 
behålla pokalen utan får istället sitt lands namn ingraverat tillsammans med en kopia av 
pokalen. Det är också en rigorös säkerhet kring pokalen och den bevakas dygnet runt.  
 
Christian Karembeu, VM-vinnare i fotboll 1998 gästade också Coop Center. Det var glada 
barn från VBK Vallentuna Damfotboll och BSK Bollstanäs Sportklubb som fick vara med 
och träffa den kände fotbollsspelaren och se honom lyfta VM-pokalen igen. 

– Vi är glada att vi genom Coca-Cola kan bjuda såväl våra medarbetare och deras familjer 
som barnen från fotbollsklubbarna Vallentuna Damfotboll och BSK Bollstanäs 
Sportklubb på upplevelsen att få se denna ikoniska pokal och träffa VM-vinnaren 
Christian Karembeu, säger Karolina Hagberg, Affärsområdesdirektör Inköp och 
Kategori, Coop Sverige AB. 

 
Bildtext: Christian Karembeu, en av spelarna i det vinnande franska laget i VM i fotboll 
1998, lyfter VM-pokalen omgiven av flickor från VBK Vallentuna Damfotboll och pojkar 
från BSK Bollstanäs Sportklubb. 
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