
 
 
 
 
 

Pressmeddelande 2015-12-07

Världspremiär för ChatSino, en casino-chatt
ChatSino är en casino-chatt som alla kunder kommer se till höger om casino-spelen.

På tisdag den 8 december kl 21.00 är det premiär för ChatSino. Inget annat nätcasino i världen 
erbjuder något liknande.

Syftet med Chatsino är att fortsätta skapa innovation inom branschen samt knyta kunderna närmare 
varumärket ahaCasino. Inom ahaGruppen finns det lång erfarenhet av chatt-drivande aktiviteter, 
dessa ska nu implementeras på ahaCasino.

ChatSino kommer bestå av olika chatt-spel, bildQuiz och mycket annat där kunderna kan vinna 
extra vinster, medan de spelar de vanliga casino-spelen. Inledningsvis kommer ChatSino dyka upp 
ca 1 gång i veckan, för att längre fram bli en mer bestående del av ahaCasino. Blir utfallet bra 
kommer ChatSino även att implementeras på övriga varumärken inom ahaGruppen.

- Vi tror att ChatSino kan skapa ytterligare lojalitet till varumärket, samt att vi får ännu en ny 
funktion som vi kan använda i marknadskommunikationen. Det är viktigt att kunna stå ut i den 
hårt konkurrensutsatta marknaden med något extra som kan leda till mer spel och nya kunder, 
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 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.
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: 
http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se www.mobocasino.com

http://jackmob.com http://swedencasino.com

T h e  r e a l  a h a - e x p e r i e n c e
WORLDaha

http://www.instagram.com/ahaworld_ab http://www.twitter.com/ahaworld_ab

ChatSinoChatSino
C H A T T A  O C H  V I N N !

http://www.instagram.com/ahaworld_ab
http://www.twitter.com/ahaworld_ab
mailto:goran@ahaworld.se
mailto:goran@ahaworld.se
mailto:cecilia@ahabingo.com
http://www.ahabingo.com
http://www.ahacasino.com
http://www.ahaworld.se
http://www.mobocasino.com
http://jackmob.com
http://swedencasino.com
http://www.instagram.com/ahaworld_ab
http://www.twitter.com/ahaworld_ab

