
Paf satsar på folklig poker
Poker - ett spel för hårda grabbar som spelar med stora insatser och vinner pengar från nybörjare. Ja, så ser det fortfarande ut hos många
spelbolag, men det åländska spelbolaget Paf bryter nu det gamla mönstret.

Hos Paf är poker ett spel som välkomnar alla oavsett tidigare erfarenhet.
- En nybörjare ska kunna lära sig poker i sin egen takt och spela på passande nivå, tillsammans med dem som är på samma nivå, säger Pafs
pokerchef Herbert Paradis.

För att hjälpa dem som är oerfarna eller rent utav provar poker för första gången har Paf skapat en helt ny och unik pokeruplevelse.
Med hjälp av instruktionsfilmer och en guide till ett passande pokerbord ska besökaren slippa känna sig vilsen och hamna vid ett bord med
avancerade spelare.

Tack vare en ny samarbetspartner (Microgaming) har Paf fått möjligheten att utforma pokerupplevelsen på ett nytt sätt.
- Visionen är att Paf poker ska vara en plats för gemenskap, där man har roligt tillsammans med sina vänner. Vi är inte där vi vill vara än, men
vi har kommit en bit på väg, säger Anders Wiklund, direktör för Pafs spelverksamhet på internet.

För några år sedan nådde pokern sin topp i popularitet och har sedan dess dalat, men branschen har inte förändrats nämnvärt.
- Men nu har Paf något riktigt unikt på gång. Det är ett krafttag för att få pokern att växa genom en ny typ av spelare, de som inte är
avancerade, säger Wiklund.

För att alla ska kunna hitta ett pokerbord som passar just dem har Paf Poker nu tre samarbetspartners - Ongame, Boss Media och
Microgaming. Det är unikt i branschen!

Klicka här för att ta en titt på Pafs nya poker.
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Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att skapa en vinst att dela ut till goda ändamål. Det uppdraget är fortfarande vår 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 2012 hade Paf-koncernen en omsättning på 117 miljoner euro och gjorde en rörelsevinst på 24,7 miljoner euro. Bidraget till goda ändamål var 19,0
miljoner euro. Paf-koncernen har över 300 anställda placerade i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm, Tallinn och Madrid.


