
Pressmeddelande 2014-08-21

ahaBingo utökar sitt utbud
ahaBingo har skrivit avtal med iSoftbet som är en av de största speltillverkarna inom online 
gaming. Detta tillför ca 50 nya casinospel på ahaBingo.com,  varav ca 20 spel även kommer i 
mobilversion.

iSoftbet grundades 2010 och har sedan dess tagit en stark position på den globala online gaming 
marknaden. Med deras snabba tillväxt och högkvalitativa spel är det ett självklart val för ahaBingo 
som nu ska utöka sitt utbud. iSoftbets spel passar ahaBingos målgrupp väldigt bra, deras spel är mer 
lekfulla och underhållande än många andra spel på marknaden. 

Lanseringen av sidospel på ahaBingo i slutet av juni har fått ett väldigt positivt gensvar från 
kundbasen. Därför ska ahaBingo nu lägga till en hel casinoavdelning på sidan. Detta steg gör 
ahaBingo till en mer konkurrenskraftig bingosida med ett attraktivt och brett spelutbud.

Inledningsvis ska spelen läggas till på ahaBingo, men inom kort ska de även läggas till på 
ahaCasino. iSoftbets spel kommer att komplettera ahaCasinos spelutbud, som då kommer ha över 
600 spel på sin sida. Mobilversionen av ahaCasino kommer med iSoftbets spel få ytterligare ca 30 
nya spel, som är väldigt moderna och väl genomtänkta i syfte att skapa en bra spelupplevelse i 
mobilen.

- Det känns otroligt spännande att ahaBingo nu ska lägga till betydligt fler spel och en 
ny casinoavdelning på sin sida. Målsättningen är att få kunderna att spendera ännu mer tid på 
ahaBingo nu när det erbjuds casinospel parallellt med den traditionella bingon med kända utropare. 
Vi tror att detta även kan återaktivera kunder från ahaBingos befintliga databas som idag spelar 
casino på andra sidor, säger VD Goran Ristic.

 

För ytterligare information:
Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

Om aha-koncernen
Koncernen äger två speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo och ahaCasino.  ahaWorld AB är 

moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera 
den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.
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