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ahaCasino och Catena Media utökar sitt samarbete
Samarbetet med Catena Media inleddes för tre veckor sedan och ahaCasino har redan sett väldigt 
positiva resultat. ahaCasino finns nu exponerade på både http://mrbet.com/sv/ och på http://
www.johnslots.com/sv/ vilket på kort tid har resulterat i ett stort antal nya kunder. Trenden är 
uppåtgående och allting tyder på att samarbetet ska fortsätta med samma goda utveckling framöver. 
Det finns även goda möjligheter för att utöka samarbetet ytterligare då Catena Media dels har fler 
webbsajter på andra marknader utanför Skandinavien där ahaCasino ännu inte har lanserat sina 
tjänster samt flera väldigt populära email-nyhetsbrev där ahaCasino heller inte ännu medverkat.

- Vi är väldigt nöjda med samarbetet såhär långt och ahaCasino har visat sig konvertera väldigt bra 
från besökare till insättande spelare vilket är en viktig KPI (nyckeltal) för oss. Vi kommer att 
framöver titta på att utöka samarbetet till fler webbsajter och eventuellt även andra annonskanaler 
som vi jobbar med, kommenterar Erik Bergman, VD på Catena Media.

- Att Catena media som har en stor erfarenhet gällande trafikdrivning till spelsajter säger att casinot 
konverterar bra är en bekräftelse på att produkten levererar väldigt bra. Framförallt ska det bli 
spännande att att fortsätta den pågående dialogen med Catena Media om nya marknader som 
ahaCasino vill in på, säger Goran Ristic, VD ahaWorld.

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.

Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail 
goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: 
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