
 
 
 
 
 

Pressmeddelande 2015-06-03

ahaBingo.com lanserar casinospel
Idag lanserar bingosidan ahaBingo.com casinospel från spelleverantören iSoftbet. Detta gör  
bingosidan till en bredare operatör inom onlinespel vilket gör den ännu mer konkurrenskraftig och  
tilltalande. Nu kan alla kunder som hittills har spelat bingo även spela casino med samma plånbok,  
vilket gör att tröskeln blir låg till det utökade utbudet. Fler spel från iSoftbet kommer att lanseras  
under sommaren, t ex premium-titlar som "Beverly Hills 90210", "Basic Instinct", "24" och många 
fler.

- Med implementeringen av iSoftbets spel på ahaBingo bedömer vi att bingospelarna nu även  
kommer välja att spela casino på ahaBingo. Tittar man på konkurrenter som erbjuder bingo och  
casino på samma sajt så står casino för ca 50% av intäkterna. Implementeringen av nya 
tredjepartsprodukter  
har även inneburit en teknisk uppdatering och förbättring av vår egen spelplattform. Nu påbörjar vi 
arbetet att marknadsföra det utökade spelutbudet på ahaBingo mot såväl befintliga som nya 
potentiella kunder, säger Goran Ristic, VD ahaWorld AB.

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

 

Om aha-koncernen
Koncernen äger fler speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo, ahaCasino, Mobocasino och Jackmob.  
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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