
 
 
 
 
 

Pressmeddelande 2014-11-21

ahaWorld lanserar mobilcasino på ny marknad
Under december 2014 ska ahaWorld via dotterbolag lansera sitt nya mobilanpassade 
casinokoncept på en centraleuropeisk marknad. Detta sker i samarbete med en befintlig bingo/
casino-affiliate på den marknaden. Det nya ”mobile first”-konceptet är anpassat för att på ett mer 
resurseffektivt sätt kunna lanseras på nya marknader. Casinot lanseras under varumärket 
"Jackmob.com" ( http://www.jackmob.com ) och ska marknadsföras som ett mobilcasino, med 
budskapet ”Jackmob.com - Vegas in your pocket”.

När kunder besöker Jackmob.com via sin stationära dator kommer de att upplysas om 
att upplevelsen är anpassad för mobilen. På det sättet tydliggörs konceptet via 
samtliga kommunikationsvägar. Den enda skillnaden utseendemässigt är att den stationära 
versionen kommer erbjuda fler casinospel än den mobila versionen.

- Att få lansera ett väldigt modernt mobilcasino på en ny marknad känns otroligt spännande. 
Idag står mobilversionen av ahaCasino för över 45% av alla genomförda spel på den svenska 
marknaden. Förhoppningen är att kunna skapa en lika hög spelandel via mobilen med Jackmob.com 
på den nya marknaden. Idag står mobilcasino enligt branschuppskattningar för ca 15% av allt online 
casinospel i centraleuropa. Med vår erfarna samarbetspartner som huvudsakligen ansvarig för 
kundanskaffningen och ahaWorld som ansvarig för casinoprodukten ser förutsättningarna väldigt 
goda ut, 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.
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