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Catena Media förnyar och expanderar sitt 

produktsortiment 
 

Catena Media tar nästa steg i att förnya den befintliga produktportföljen 

genom att uppdatera innehållet i sportsbetting-siten Livebetting.se. 

Samtidigt lanseras bolagets flaggskepp AskGamblers.com på nya marknader 

och språk.  

 

Under hösten kommer Livebetting.se att uppdateras med nytt och attraktivt 

innehåll, bland annat i sitens livestreamingfunktion, där den svenska 

sportprofilen Sladjan Osmanagic kommer ge sina bästa tips inför och under 

pågående matcher. Sladjan är högt aktad inom fotbollssverige och har 

bland annat medverkat som tv-expert vid Champions League och fotbolls-VM.  

 

Inom kort påbörjas även lanseringen av flaggskeppet AskGamblers.com på 

nya marknader och språk. Webbportalen, som är en av de mest välbesökta 

för spelarrecensioner och rankningar av onlinecasinon, förvärvades under 

2016 och har sedan dess haft en mycket positiv utveckling i Catena Medias 

regi. Dessutom har AskGamblers.com under flera år blivit utsedd till 

”best affiliate site” vid prestigefulla iGB Affiliate Awards.  

 

"Vi går mot en spännande höst och fortsätter se god tillväxt samt en hög 

efterfrågan, även på våra nya marknader. Vi följer en tydlig strategi med 

målet att vara marknadsledande och erbjuda de bästa produkterna”, säger 

Robert Andersson, VD på Catena Media. 

 

Catena Media har även flyttat sitt huvudkontor på Malta till nya 

toppmoderna lokaler som kommer möjliggöra enklare rekrytering, fortsatt 

tillväxt och ökad produktivitet. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

 

Robert Andersson, VD 

Tel: +356 770 329 28  

E-mail: robert@catenamedia.com 

www.catenamedia.com 

 

Om Catena Media 

Catena Media är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på 

internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk 

tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i 

dag cirka 250 medarbetare i USA, Serbien, Storbritannien och Malta där 

huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 

40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information 

finns på www.catenamedia.com. 
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