
Unibet släpper quizkamp för fotbollsfantaster
I dag lanserar spelbolaget Unibet frågesportsspelet FotbollsQuizen för mobiler och surfplattor. Precis som i den populära
appen Quizkampen går spelet ut på att utmana sina vänner i frågesport, men nu endast med fotboll som kunskapsämne. Appen
är helt gratis att ladda ner och man kan utmana sina vänner i kategorierna; Supporterkultur, Landslaget, Allsvenskan, Svenska
hjältar, Premier League och UEFA. Unibet FotbollsQuizen finns att ladda ner på iOS och Google Play. 

FotbollsQuizen består av tusentals frågor som slumpas fram och användaren utmanar sina vänner i fem snabba ronder med tre frågor i
vardera. Spelarna som utmanar varandra turas om att välja kategori så att den som är mest fotbollskunnig och taktisk går vinnande ut ur
utmaningen.

– Det saknades ett riktigt bra svenskt frågesportsspel om fotboll för mobilen och surfplattan och då vi lever efter devisen, ”Av spelare, för
spelare”, ville vi skapa ett roligt frågesportspel som vi tror kommer att engagera fotbollsälskare runt om i landet, säger Claes Bergström,
Sverigechef på Unibet. 

Unibet FotbollsQuizen släpps även som lokala utgåvor i Danmark och Norge samt Finland, där även hockey finns som adderad
tävlingskategori.

– Vi kommer ständigt att uppdatera FotbollsQuizen med nya frågor och kategorier så att utmaningarna ständigt känns aktuella och relevanta
för användarna, säger Claes Bergström, Sverigechef på Unibet

Unibet FotbollsQuiz finns att ladda nerpå iTunes (för iPhone och iPad): http://goo.gl/60TFq  

Unibet FotbollsQuiz finns att ladda ner på Google Play (för mobiler och surfplattor som använder Googles operativsystem Android):
http://goo.gl/Gd3Q63

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Claes Bergström, Sverigechef på Unibet, 070 676 76 78, claes.bergstrom@unibet.com

Om Unibet
Unibet grundades 1997 och är ett onlinebaserat spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska
marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com. Unibet erbjuder odds genom Kambi Sports Solutions, www.kambi.com. Unibet har idag över 7,2 miljoner kunder i mer
än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, ESSA, European Sports Security Association och är övervakad och certifierad av eCOGRA enligt
ansvarsfullt och rättvist spelande.
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