
ahaWorld AB: MoboCasino leder ahaWorld till ”All Time High” i
spelarinsättningar och NGR (Net Gaming Revenue) i september
Sammantaget för samtliga varumärken visar ahaWorld en NGR-ökning (Net Gaming Revenue) för september på 43% (€255 532
sep jämfört med €179 211 aug 2018). Även spelarinsättningarna fortsätter uppåt i september med 59% (€748 126 sep jämfört med
€470 274 aug 2018).

MoboCasino som är det snabbast växande varumärket genererade €505 085 i spelarinsättningar i september mot €183 075 i augusti 2018, en
ökning med 176%. NGR (Net Gaming Revenue) steg från €43 067 i augusti 2018 till €156 147 i september motsvarande plus 263%. Genom
denna ökning är nu casino större än Bingo för ahaWorld.  
MoboCasino visar världsledande styrka i konvertering, spelarvärden och snittinsättningar. Under kvartal 4, 2018 kommer ytterligare fokus att
läggas på marknadsföring. 

  “Ett casino som så tydligt visar att storspelare trivs och har konverteringar från registrering till första insättning på över 80% förtjänar stor
spridning. Vår tidigare kommunicerade satsning på expansion till fler länder, såsom Tyskland nyligen, ger mersmak och är en viktig del av en
tydligt uttalad strategi om hur tillväxten skall förvaltas”, säger VD Erik Ahlberg. 

 “Det är ett av det tydligaste gensvar jag sett på att arbetet med kundnära och medvetna val i varumärkesarbetet bär frukt. Vi tror oss veta vad
kunder vill ha i form av enkelhet och tydliga fördelar i sitt spelande. Kunden har alltid rätt och vi kan bara glädja oss åt att vi med konceptet i
MoboCasino har gått spelarna till mötes”, säger Erik Ahlberg vidare. 

Denna information är insiderinformation som ahaWorld AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2018. 

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se
www.ahaworld.se.

Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  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: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se -
Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com,
http://www.swedencasino.com.


