
 

 

St Julians – Malta, 4 maj 2018 

Raketech fortsätter stärka affären genom förvärv och nylanseringar 

Raketech fortsätter sin tillväxtresa och har genomfört förvärv av flera svenska casinotillgångar, bland 

annat den ledande produkten Casinofeber.se. Samtidig fortsätter bolaget sin satsning på att optimera 

befintliga produkter med ett flertal nylanseringar, till exempel flaggskeppsvarumärket Casinoguide.se.   

Casinofeber har byggt upp en omfattande kompetens inom söktjänster för den spelintresserade och stärker 

Raketechs SEO-erbjudande i Sverige.  

”Precis som Raketech arbetar Casinofeber med några av de främsta speloperatörerna på marknaden, och vi 

ser att förvärvet kompletterar vår produktportfölj på ett bra sätt. Vi har under våren intensifierat vårt M&A-

arbete och har bland annat nyligen också förvärvat tillgångarna i Mediaclever Sverige. Framåt tittar vi på 

strategiska förvärv som matchar vår produktmix och våra tillväxtplaner”, säger Michael Holmberg, VD för 

Raketech. 

Under 2017 rullade Raketech ut en ny operativ modell som bygger på tre områden; Core, Lab och M&A. Core 

vidareutvecklar koncernens befintliga produkter, i Lab skapas organisk tillväxt genom egenutveckling av 

produkter eller via joint ventures och i M&A görs strategiska kompletterande förvärv av produkter och 

tillgångar.  

Inom ramen för Core nylanserar bolaget flera av sina produkter under våren, såsom Casinoguide.se, 

Bettingsidor.org och Casinobonusar.nu. 

”Att optimera befintliga produkter är en central del i vår strategi för att skapa organisk tillväxt. Utöver flera 

nylanseringar tittar vi också på att fortsätta expandera våra starka produkter till nya geografier. Det gör vi via 

Raketech Lab med bland annat TV-guider och sportcommunities, och kompletterar vår diversifierade 

produktstrategi via sociala medier vilket skapar ett unikt ekosystem som gagnar våra partners spelbolagen”, 

säger Michael Holmberg. 

För mer information, kontakta gärna press@raketech.com.  

Om Raketech Group 

Raketech är ett ledande bolag inom onlineaffiliatetjänster och content marketing baserat på Malta. Raketech grundades 

2010 med syftet att guida användare till de bästa tänkbara tjänsterna och för att leverera utmärkta resultat till partners 

med visionen att alltid vara deras främsta val. 

Den långa listan av webbplatser som drivs av det prisvinnande affiliatebolaget inkluderar ledande spelsidor i Sverige, 

Danmark, Finland och Norge. Bland de mest framgångsrika varumärkena finns flaggskeppet inom kasino 

Casinoguide.se, specialistportalerna för sportbetting BetXpert.com och Betting.se, samt ledande 

sporttablåplattformen TVmatchen.nu. 
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