
AS Tallink Grupp förlänger samarbetsavtalet med nordiska spel-
och underhållningsspecialisten Paf
Tallink Grupp och den nordiska spel- och underhållningsspecialisten Paf har nyligen skrivit under ett samarbetsavtal som
förlänger deras långvariga samarbete med ytterligare fem år fram till 2023.

Paf, med huvudkontoret på Åland, har försett Tallink-gruppens fartyg med penningspel i 30 år. Spelen är väldigt populära bland gruppens
kunder. De spel som tillhandahålls av Paf inkluderar spelautomater, lotterier, casinospel, bingo, poker men även betting och spelunderhållning
på nätet.

“Vi är väldigt glada över att fortsätta samarbetet med Tallink Silja. Detta långvariga samarbete betyder mycket för Pafs verksamhet och jobben
i vårt bolag,” säger Jukka Nikula, Operativ Chef på Paf.

Paf tillhandahåller spelupplevelser ombord alla kryssningsfartyg i Östersjön. Det senaste året har det åländska företaget även expanderat sin
fysiska verksamhet till Nordsjön.

“Vi har sedan förra året börjat använda ny teknik, som exempelvis ett nytt manuellt betalningssystem där mynt ersatts av ett biljettsystem.
Denna lösning minskar behovet att hantera stora summor mynt, vilket är en fördel för både kunder och logistik. Denna teknik kommer nu även
implementeras på Tallink Siljas fartyg. Det innebär en ännu bättre upplevelse för de närmare 10 miljoner människor som reser med dem varje
år,” säger Jukka Nikula.

“Att erbjuda våra kunder ett brett urval av underhållningsmöjligheter ombord våra fartyg är en viktig del av vår kundupplevelse, och vi letar
alltid efter de bästa underhållningsalternativen. Paf har varit en pålitlig partner i många år och de arbetar nära oss för att kunna erbjuda våra
kunder den bästa upplevelsen ombord. Vi ser fram emot att utveckla underhållningen ytterligare för våra kunder tillsammans med Paf under
de kommande åren,” säger Lembit Kitter, styrelsemedlem för Tallink Grupp.

AS Tallink Grupp är det ledande tjänsteleverantören inom passagerar- och lasttransport i den norra delen av Östersjön. Företaget äger 14
fartyg och arbetar under varumärkena Tallink och Silja Line på 6 olika rutter. AS Tallink Grupp har mer än 7400 anställa i regionen och över
9,8 miljoner passagerare reste med deras färjor under 2017. AS Tallink Grupp är listade på Tallinnbörsen.
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Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att generera och distribuera överskott till samhällsnyttiga ändamål. Det uppdraget är fortfarande
syftet med Pafs verksamhet. I dag är Paf.com en internationell speloperatör med fler än 200 spel på internet inom spelkategorierna slots, kasino, poker,
odds, bingo och lotterier. Paf bedriver också en omfattande fysisk spelverksamhet med omkring 1500 spelautomater och 55 spelbord ombord på fartyg i
Östersjön och Nordsjön samt på Åland.

År 2016 omsatte Paf-koncernen 113,5 miljoner euro och genererade en vinst på 15,2 miljoner euro. Bidraget till samhällsnyttiga ändamål var 20 miljoner
euro. Koncernen har närmare 400 anställda, huvudkontoret ligger i Mariehamn på Åland och kunderna finns bland annat i Finland, Sverige, Estland och
Spanien. Paf är licensierade och kontrollerade av Ålands landskapsregering. Mer information finns på www.paf.com.


