
Göteborgsföretaget Matseco AB som specialiserat sig på 
att erbjuda energieffektiva miljölösningar har från och 
med 2012 ingått i ett lågsiktigt partnerskap tillsammans 
med roadracingstjärnan Filip Backlund.

Matseco AB kan med stolthet hälsa Filip Backlund välkommen till vårt 
stall av talangfulla idrottare som vi tror på och vill stötta på deras väg till 
den absoluta eliten.

Filip är unik! han har med sin naturliga talang på kort tid etablerat sig i 
den absoluta toppen inom Svensk roadracing. Han har vunnit Skandina-
viens mest presigefyllda motorcykel serie "Pro superbike" två gånger 
2009-2011 och har en långsiktig satsning som slutar med att han 2015 
ska ta sitt första VM-guld.

-När Filip kontaktade mig i slutet av 2011 så var 
det en glad överraskning på många sätt. Trots 
sin unga ålder så hade han ett tydligt 
"affärstänk" och sättet han jobbar med att 

promotar sina partners kändes attraktivt och 
spännande. Detta tillsammans med Filips enorma 

talang, attityd och storhet som människa gör det till   
en ära att hjälpa honom mot sina mål. Att våra produkter hjälper honom 
i hans välmående gör oss extra stolta och glada, säger Mats Nilsson, VD 
Matseco AB.

Aquacode™ lanserar under 2012 ”Aqua4power”. Filip kommer delta i    
promotion av denna produkt som är ett joniserat vatten som hjälper 
kroppen att hjälpa sig själv då det rent kemiskt rör sig om samma 
substans som de vita blodkropparna producerar för att attackera 
bakterier och virus i kroppen.

 

- Det känns otroligt roligt att få vara en del av detta 
projekt. Jag har själv använt produkterna sedan i 
somras och trodde först inte på det. Det lät helt 
enkelt för bra för att vara sant. Mats Nilsson (VD 

Matseco AB) fick mig att testa A4P och resultatet var 
ett faktum. Den hjälper mig att återhämta mig snabbare 

efter träning och tävling.

-jag har även ett joniseringsaggregat från Aircode™ i mitt hem och endast 
efter ett par timmar kände jag skillnad i luften. Jag har fått en fräschare 
känsla i hela lägenheten som också göra att jag sover bättre. Jag önskar att 
alla kunde testa detta, den gör verkligen skillnad!

Tillsammans kommer vi pro- 
mota Matsecos produkter på 
de olika tävlingsarenorna runt 
om i Sverige men även ute i 
Europa. Vi kommer via olika 
events och sociala medier att 
skapa tävlingar riktade till de 
fans, läsare och människor 
som följer Filip på sin väg mot 
världstoppen. Priserna i dessa 
tävlingar kommer att vara 
produkter från Mastecos 
sortiment, så ni som är sugna 
på att få testa dessa får hålla 
utkik efter nästa tävling!

Ni kommer att kunna följa Filips och hans teams framgångar under hela året 
via Live-sändmigar i TV, live-streaming via internet, radio samt via Filips 
egna uppdateringar på sin hemsida, facebook, Twitter, youtube och den 
egna bloggen.. 

www.aircode.se | www.aquacode.se

Filip Backlund och Matseco AB 
går in i långsiktigt partnerskap


