
Vadslagning tillsammans med polaren - Paf lanserar nytt koncept

Paf Odds League – Team. Så heter en ny form av vadslagning som det åländska spelbolaget Paf har
utvecklat. Den går ut på att man går ihop med en kompis och ”bettar” tillsammans.

I praktiken innebär det att du slår ihop dagens högsta vunna odds med kompisens högsta odds. Det
gemensamma oddset använder laget i kampen mot andra lag.

- Vad vi vet har det aldrig tidigare varit möjligt att slå vad tillsammans på nätet. Vi är mycket spända på hur
detta med lagbildning ska tas emot av våra kunder, säger Pafs vadhållningschef Marco Johansson.

Den som inte har en betting-kompis att slå sig i lag med på förhand kan skapa en grupp och hoppas att det
dyker upp en lagkamrat.

- Vi på Paf är övertygade om att spelupplevelsen växer när man delar den med andra. Dessutom tror vi att
sociala spel leder till att folk i högre grad spelar på en nivå som de har råd med, säger Pafs PR-chef
Anders Sims.

- Målet är att alla spel som vi själva utvecklar och alla kampanjer som vi erbjuder ska ha en social
dimension.

Tio av de deltagande lagen i Paf Odds League vinner en härlig fotbollresa till Spanien. Men det är inte de
tio bästa lagen som vinner, utan de som slutar på platserna 1,2,3,10, 20, 30, 40, 50 och 60. Utöver det
lottas ett resepaket ut bland alla deltagande lag. Man behöver alltså inte vara bäst för att vinna.

Tävlingsperioden som sträcker sig från den 16 april till den 5 maj.

Här kan man läsa mer om den unika spelformen: https://www.paf.com/betting/oddsleague2.html

För mer information kontakta:
Anders Sims, PR-chef
Anders.sims@paf.com
+358 (0)457 342 8228
Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att skapa en vinst att dela ut till goda ändamål. Det uppdraget är fortfarande vår främsta anledning
att finnas till.
I dag är Paf.com en internationell speloperatör med hundratals spel på internet. Vi bedriver också en omfattande fysisk spelverksamhet med omkring 1 300
spelautomater och 40 spelbord ombord på fartyg på Östersjön och i Paf Casino på Åland. Vi erbjuder spel i en säker och socialt ansvarsfull miljö för att ge
våra kunder glädje och underhållning bland vänner.

Under 2011 hade Paf-koncernen en omsättning på 96,3 miljoner euro och gjorde en vinst på 21,5 miljoner euro. Bidraget till goda ändamål var 10,5 miljoner
euro. Paf-koncernen har över 300 anställda placerade i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm, Tallinn och Madrid.


