
Intervju med nya Yako Casino’s VD Steven Grech
Nya Casino har fått en pratstund med VD för Yako Casino, som nyss lanserades på svenska marknaden. Den djupgående
intervjun ger läsarna en god inblick i hur det nya casinot arbetar, deras vision, mål, ägare och dess framtidsutsikter. 

Nya Casino (www.nyacasino.nu) har fått nöjet att intervjua Yako Casino's VD, Steven Grech. Han avslöjar här allt om marknadens allra nyaste
casino, som är avsevärt mer personligt än många andra nya casinon. Spelare kan nämligen själva välja bonus och får direkt 10 gratissnurr för
att prova på helt utan risk. Yako Casino har smarta funktioner också, såsom en unik algoritm som räknar ut en spelares kommande favoritspel.
Hela den spännande intervjun med Steven Grech finns att läsa nedan:

1. Yako Casino har en webbplats med ett väldigt modernt gränssnitt, färger och designtänk. Hur diskuterades det innan
lansering för att komma ut med detta ovanliga och fantastiska nya casino varumärke?
YakoCasino följer en användarcentrerad webbdesign metodik och arbetar med några av den bästa hjärnorna i branschen för optimal
användarupplevelse. “Vi hade ett mål - att ge nya casinospelare den bästa tänkbara digitala kundupplevelsen i branschen från dag 1”, säger
Steven Grech, VD för Yako Casino. Varumärket föddes från företagets vision att erbjuda en personlig upplevelse för våra kunder - "Yako" står
för "din" på Swahili så YakoCasino är “ditt casino”. Varför Swahili? Vår VD gillar språket. 

2. Vilka står bakom Yako Casino? Vem hanterar den dagliga verksamheten?
YakoCasino’s grundare Kurt Rossi är en riskkapitalist och serieentreprenör av maltesiska ursprung med verksamhet i Europa, CIS &
Latinamerika. Kurt har startat flera företag inom olika branscher, inklusive spelsektorn på nätet. Bolagets VD och medgrundare Steven Grech
har jobbat på NordicBet (Betsson Group) och tillbringade 12 år i London och Storbritannien. Han arbetade på att förbättra
användarupplevelsen och med utvecklingsprojekt för multinationella företag såsom Nokia, The Economist, Universal Music, D-Link, Channel 4,
Eurotunnel och Credit Suisse. Bolagets COO och medgrundaren Sarah Psaila har arbetat inom eGaming industrin i över 10 år. Hon har
hanterat kasinoverksamhet och marknadsföring på Tipico, till Mr Green och Betsafe för att nämna några.

Yako Casino teamet har specialiserat sig inom områdena eGaming, e-handel, data mining och är samtidigt specialiserade på att skapa bästa
möjliga användargränssnitt som säkerställer att våra kunder alltid får den bästa upplevelsen de förtjänar på alla enheter - vare sig det är
bärbara dator, stationär dator, smartphone eller surfplatta. Yako Casino jobbar även i tillsammans med Everymatrix.

3. Nya Casino’s spelare gillar ofta casinotävlingar med rena pengar i priser eller trevliga semesterresor. Kommer ni köra några
roliga tävlingar framöver?
“Eftersom vi är ett nytt casino med stora ambitioner har vi beslutat att göra saker lite annorlunda”, säger Steven Grech. Yako erbjuder sina
kunder ett lysande val av tre olika välkomstbonusar: 200% + 200 free spins; 300% + 50 free spins eller 100% bonus vid registrering upp till
2000 kr! Så det finns definitivt något för alla här. Och ja, vi planerar att ha fantastiska casinotävlingar inom en snar framtid så håll utkik efter
dessa på Yako Casino.

4. På Yako får man intressanta förslag på olika casinospel som Yako Casino tror passar. Hur fungerar denna funktion? Vad
baseras urvalet på?
Vår personaliseringsmotor bygger på en komplex uppsättning av algoritmer som vi ständigt uppdaterar och förbättrar, säger Steven Grech.
Han fortsätter: Den rekommenderar relevanta spel baserade på användarens spelbeteende, som är specifik för enheten de använder just då.



Han fortsätter: Den rekommenderar relevanta spel baserade på användarens spelbeteende, som är specifik för enheten de använder just då.
Vi kan inte få in de exakta detaljerna här eftersom det är vår "hemliga sås"! Kom bara ihåg att personalisering på nya casinon tar tid så att ju
fler kunder som spelar, desto bättre kommer Yako att lära känna dem och förse alla spelare med en skräddarsydd upplevelse på webben. Vi
kommer att lägga till nya och spännande funktioner till webbsidan under de kommande månaderna i syfte att ständigt förbättra
kundupplevelsen. Yako Casino är ditt casino så belönar vi våra spelare med gratis spins för deras konstruktiva feedback. 

5. Har ni några egna spel eller planer på fler sådana?
Vår nuvarande spelutbud innehåller några av de bästa spelen i branschen med över 400 + spel som erbjuds för Yako’s spelare. Vi lägger hela
tiden till nya spel från de främsta leverantörerna till Yako Casino - så håll utkik efter nya spel under de kommande veckorna och månaderna. 

6. Ni har runt 10 insättningsmetoder - rätt imponerande för att vara ett nytt casino. Finns det några fler ni skulle vilja ha?
Just nu erbjuder vi kreditkort (Mastercard / Visa), banköverföring, Paysafe, Skrill, Neteller, Entropay, Entercash, Trustly, Pugglepay och
Euteller. Om våra spelare begär nya betalningsmetoder och vi har dessa tillgängliga så läggs de till - det är ditt casino - glöm inte det ;) 

7. Vad gör Yako Casino så unika? Varför ska man prova på att spela hos Er?
Vi är 100% hängivna till att ge den bästa digitala kundupplevelsen i branschen, vilket inkluderar vår fantastiska kundsupport. Vi är fokuserade
på att erbjuda våra kunder en personlig upplevelse där de kan spela sina favoritspel samtidigt som de upptäcker nya spel. Vi erbjuder ett
utmärkt val av insättningsbonusar som vi tror passar alla olika smaker. Men vi är övertygade om att minst en av våra tre nya casino bonusar
kommer att kittla smaklökar. Sist men inte minst, vi är här för att säkerställa att våra spelare har en fantastisk tid på Yako Casino oavsett om de
spelar från sin dator, laptop, smartphone eller surfplatta. 

Läs alla intervjufrågorna till Yako på NyaCasino.nu, eller se den djupgående recensionen av Yako Casino.

Nya Casino Limited
4th Floor, 86-90 Paul Street, London EC2A 4NE, Storbritannien
Mobil: 44 7450 961 888
Email: markus@jalmerot.com 

Detta är Nya Casino
Nya Casino Limited (www.nyacasino.nu) är en internationell företagsgrupp som gör djupgående recensioner av nya online casinon,
tillsammans med undersökningar och jämförelser. Bolaget har funnits sedan början av 2015 och finns representerat på flera olika språk. Följ
den officiella webbplatsen för att få de senaste nyheterna om alla nya online casinon 2014-15 samt olika speltillverkare och casino på mobilen.


