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Relansering av SwedenCasino.com
Idag relanseras SwedenCasino.com, ett svenskt och säkert casino. Syftet är att erbjuda ett
lokaliserat casino-koncept på den svenska marknaden. Den nya designen bör resultera i att antal
registreringar av kunder ökar samt att aktiviteten på sidan ökar. Nu är SwedenCasino anpassat för
både mobilen och datorn.
I samband med relansering påbörjas även marknadsföringen. SwedenCasino.com kommer efter
årsskiftet att inta topposition på en av Catena Medias största affiliate-sidor*, JohnSlots.com. Strax
därefter kommer SwedenCasino att inta topposition på flera andra affiliate-sidor i Sverige. Affiliatemarknadsföringen ska kompletteras med TV-reklam, det kommer visas några olika varianter av
reklamfilmer för att driva trafik till SwedenCasino.com.
I och med relanseringen av SwedenCasino har ahaGruppen nu 2 varumärken (SwedenCasino och
ahaCasino) på flera affiliate-sidor som kompletteras med TV-reklam och annan digital
marknadsföring.
- Vi tror starkt på SwedenCasino.com som ett lokaliserat koncept för den svenska marknaden. Det
är ett tydligt varumärke och den nya designen gör SwedenCasino till en konkurrenskraftig casinosida. Förhoppningsvis kommer vi kunna se en bra respons i och med marknadssatsningarna som ska
genomföras, säger Goran Ristic, VD ahaWorld AB.
För ytterligare information:
Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

* Affiliates agerar som marknadsförare och trafikdrivare inom spel på nätet.

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