
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
Malta 2 juni 2017  
 

Mr Green ökar trycket på kasinoturneringsprodukten Reel Thrill  
 
Onlinespeloperatören Mr Green har breddat spelupplevelsen för sina kasinospelare genom lanseringen av den spännande 
och unika turneringsprodukten Reel Thrill. 
 
Reel Thrill har utvecklats som en del av Mr Greens nya och förbättrade spelupplevelse. Algoritmen bakom turneringarna 
har introducerat ett rättvist och ansvarsfullt metaspel vid sidan om spelares klassiska kasinoupplevelse. I Reel Thrill tävlar 
spelare mot varandra på lika villkor – oavsett vilken insats de spelar med. 
 
Reel Thrills turneringar startar var 15:e minut, dygnet runt, sju dagar i veckan och de spelare som placerat sig på vinnande 
positioner vid turneringens slut belönas med gratissnurr. Reel Thrill finns tillgängligt på webb, mobil webb samt via iOS och 
Android. 
 
David Nordberg, marknadschef Mr Green Ltd, kommenterar: 
 
”Mr Green fokuserar på att erbjuda den bästa och mest relevanta underhållningen på ett ansvarsfullt sätt. Tittar vi på 
resultatet från den första perioden med Reel Thrill ser vi att spelare som deltagit i Reel Thrill-turneringar sänkt sina insatser 
med 20%. Samtidigt ökade spelarnas totala omsättning med 30%. Slutsatsen är att Mr Greens Reel Thrill-turneringar ger 
spelare mer underhållning för pengarna - och genom det - erbjuder ett mer ansvarsfullt spelande.” 
 
Mr Green genomförde en spelarundersökning efter lanseringen av den första versionen av Reel Thrill. I undersökningen 
tillfrågades spelare som deltagit i minst en Reel Thrill-turnering om de ansåg att Reel Thrill var en underhållande produkt. 
Till Mr Greens stora glädje kom positiva utlåtanden tillbaka: nio av tio personer svarade ”JA”. 
 
David Nordberg fortsätter: 
 
“Vi har fått en flygande start med den här produkten och vi är inne på rätt spår, men vi nöjer oss inte förrän vi har 100% 
nöjda spelare. Vårt mål är att vara det mest underhållande och ansvarstagande onlinespelbolaget i världen.” 
  
 
Läs mer om Reel Thrill på Mr Greens blogg; https://blog.mrgreen.com/sv/kampanjer/mr-greens-reel-thrill-turneringar/  
 
 
För mer information: 
David Nordberg, marknadschef, Mr Green Ltd 
David.Nordberg@mrgreen.com 
 
Jesper Kärrbrink, VD, Mr Green Ltd 
Jesper.Karrbrink@mrgreen.com 
+356 99 100 139  
 
 
Mr Green Ltd erbjuder kasinospel, odds och live kasino online. Mr Green har vunnit åtskilliga internationella utmärkelser 
som IGA Operator of the Year tre år i rad (2013, 2014 och 2015), Mobile Operator of the Year 2016 och Online Gaming 
Operator of the Year 2017. Mr Green Ltd är ett helägt dotterbolag till Mr Green & Co AB som är noterat på Nasdaq 
Stockholms huvudlista. 
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