
Seqr bryter ny mark inom iGaming 
 
Vera&John är den första iGaming operatören att erbjuda sina kunder Seqr som 
betalmedel. Initialt kan kunderna använda Seqr på sin mobil för att toppa upp sina 
spelkonton. Nya kunder kan också registrera sitt spelkonto på Vera&John på ett 
mycket enkelt och snabbt sätt via Seqr-appen. Inom en snar framtid kommer även 
utbetalningar från spelkontot kunna hanteras genom Seqr.  
 
“Eftersom smarta telefoner erbjuder oändliga möjligheter, har dom också blivit en 
stor del av vår vardag”, säger Vera&John CEO Dan Andersson. “Vi använder media, 
gör bankärenden, spelar spel, kommunicerar och engagerar oss i många andra 
aktiviteter, så det är ett naturligt steg för Vera&John att engagera den mobila 
kanalen på ett bredare sätt. Beslutet att samarbeta med Seqr var enkelt. Seqr gör 
kundupplevelsen mycket enklare och effektivare, och tillsammans kan vi erbjuda 
kunderna intressanta incitament. Dessutom finns möjligheten att nå de existerande 
Seqr-användarna med våra gemensamma erbjudanden, vilket är mycket attraktivt”  
 
“Anledningen till att Seqr nu beslutat att bryta in i iGaming är en fråga om timing”, 
säger Peter Fredell, CEO at Seamless. “När Seqr släpptes för 4 år sedan var strategin 
att bearbeta den fysiska dagligvaruhandeln, så som supermarkets, servicebutiker, 
snabbmatskedjor, parkering etc., för att på så sätt skapa en Seqr-användarbas innan 
vi bearbetar nischmarknader som iGaming. När vi nu nått det målet och har Seqr 
etablerat i 16 länder, är timingen rätt för att bryta in i iGaming industrin också”.  
 
iGaming-industrin omsatte mer än 35 milliarder USD 2013, och är beräknad at växa 
till 56 milliarder USD till 2018 (enligt Statista.com). Industrin är ett potentiellt bidrag 
till Seqr’s existerande affärer. Gemensamma kampanjer som genomförts av Seqr och 
Vera&John sedan början av December har överstigit alla förväntningar, och därför 
ser bägge parter ett fortsatt långsiktigt samarbete.  
 
Om Seqr 
Seqr, standarden för mobila betalningar, som utvecklats av Seamless, är en säker, 
snabb och enkel metod för att betala med mobilen. Det enda användaren behöver 
göra är att skanna en QR-kod eller blippa vid en NFC- terminal. Världen över går det 
att betala med Seqr vid 30 miljoner terminaler. Låga investerings- och 
transaktionskostnader för handlaren har bidragit till att Seqr är den mest använda 
mobila betallösningen i Europa. www.seqr.com 
 
Om Seamless 
Seamless, en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner. 
Grundat 2001 och verksamt i 35 länder hanterar Seamless årligen över 3,7 miljarder 
transaktioner genom 575 000 aktiva försäljningsställen. Seamless har tre 
affärsområden; transaktionsväxeln, teknikleverantör för distribution av e-produkter 
samt tillhandahåller den mobila betalningsplattformen Seqr. Seamless handlas på 
Nasdaq OMX Stockholm, www.seamless.se 
 
Om Vera&John  

http://www.seqr.com/
http://www.seamless.se/


 
Vera&John erbjuder ett förstklassigt onlinecasino i en säker och användarvänlig 
miljö. På Vera&Johns casino online finner du alla typer av casinospel, från blackjack 
och roulette till enarmade banditer med marknadens absolut största jackpotts, 
spelautomater och skraplotter. 

Ett Innovativt Casino på nätet. Vi anser att Vera&John casino online är det bästa som 
hänt sedan järnvägen uppfanns. Vi är ett innovativt och säkert nätcasino. Vårt mål är 
att skapa det roligaste och mest inspirerande onlinecasinot i världen! Vi känner 
stolthet över att erbjuda ett innovativt casino på ett roligt, välkomnande och 
användarvänligt vis. Vera&John drivs av en grupp charmerande och casinoälskande 
människor som jobbat länge inom internet casino branschen. www.verajohn.com 
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