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FOR IMMIDIATE RELEASE  
 
 
Mr Green lanserar en serie nya produkter för mobilcasino. 
  
Sliema, Malta: Speloperatören Mr Green www.mrgreen.com presenterar en helt ny 
användarupplevelse för alla relevanta mobila plattformar. Från och med idag kan 
användarna njuta av en skräddarsydd casinoupplevelse oberoende av mobil enhet eller 
plattform. 
 
Hela spelarupplevelsen, den nya plattformen och arkitekturen har byggts och utvecklats 
med mobilanvändande i fokus. Det är en fullfjädrad casinoupplevelse direkt i mobilen. 
 
“Att skapa en smidig mobilupplevelse för Mr Greens spelare är nyckeln till framgång”, 
säger VD Bo Wänghammar. Han fortsätter: “Att utveckla och lansera på iOS, Android och 
web samtidigt är bara möjligt om alla delar i företaget jobbar som en. Ett nära samarbete 
mellan produkt- marknads- och teknikteamen var avgörande, liksom hela företagets vision 
att satsa på mobilen först. Mr Green handlar dock i första hand om casinounderhållning – 
oavsett var, hur och när”. 
 
Användargränssnittet har fått en helt ny design, anpassad för den moderna casinospelaren 
som inte alltid är hemma när det finns tid över för att koppla av en stund. Men företagets 
ambitioner är faktiskt ännu större. Det nya gränssnittet ger en infrastruktur, som Thomas 
Rosander, Chief Product Officer, kallar “framtiden för mobilcasinon” och fortsätter, “Det 
har designats för att konstant utvecklas med avsikten att spränga gränserna för 
traditionellt casinospel och skapa en komplett användarupplevelse. Traditionella 
nätcasino-operatörer har alla samma spel och liknande funktioner, men det kommer nu att 
ändras.” 
 
Det finns ett tydligt fokus, att förändra spelarnas syn på nätcasino och leverera en unik 
och underhållande användarupplevelse. 
 
Mr Green Ltd. är ett nätcasino som tillhandahåller casinospel online i 13 länder och på nio 
språk, och är ett prisbelönt nätcasino som har utsetts till IGA Operator of the Year tre år i 
rad - 2013, 2014, 2015. Mr Green Ltd. är ett helägt dotterbolag till Mr Green & Co AB – ett 
svenskt bolag som äger, förvärvar och utvecklar ledande spelbolag på nätet. Mr Green & 
Co AB är listat på svenska AktieTorget, MRG. 
 
För mer information, vänligen kontakta; 
Bo Wänghammar 
CEO, Mr Green Ltd. 
Bo.Wanghammar@mrgreen.com 
+35699749944 
 
	
	
	


