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Stort nordamerikanskt bolag i spelbranschen satsar på digital 
lösning från MultiQ 
 
MultiQ har fått en order värd ca 1 MSEK på en första etapp för ett digitalt koncept i spelbutiker. Kunden är 
ett större nordamerikanskt bolag och har tidigare köpt digitala skärmar från MultiQ. Nu investerar de i en 
komplett digital lösning för sina spelombud och har valt MultiQ som leverantör av både hårdvara och 
mjukvara. MultiQ ska även leverera rådgivning, utbildning och integrationer för att skapa en attraktiv 
spelupplevelse. 
 
Spelkunder världen över efterfrågar mer digital information och den nya digitala lösningen ska användas 
för kampanjer och spelinformation till kunderna.  Kunden vill modernisera och skapa en mer attraktiv 
butiksmiljö, något som nu blir möjligt att uppnå med hjälp av MultiQ’s digitala lösning.  
 
”Vi fortsätter satsa på spelmarknaden och att erbjuda vår helhetslösning för informationssystem. Med våra 
digitala lösningar skapas en bättre upplevelse av spel i butik och casino. Dessa alternativ för reglerat 
spelande har fortfarande klara fördelar jämfört med spel från hemmen via Internet. 
Det moderna MultiQ levererar hela lösningar för Digital Signage, och det är för mig mycket glädjande att 
en kund som tidigare köpt enbart bildskärmar för publik miljö nu även väljer att pröva övriga delen av vårt 
erbjudande”, säger Lars Pålsson, tf VD på MultiQ. 
 
Installationer beräknas ske från senhösten 2017 och vidare fram till våren 2018. 
 
 
För ytterligare information kontakta:  
Lars Pålsson, tf VD MultiQ  
Tel.: +46 (0)10 211 66 41  
E-post: lars.paulsson@multiq.com  

 

Denna information är sådan information som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 28 september 2017 kl. 15.30 CET. 
 
MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. 
Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt 
London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small 
Cap.  
Mer information finns på http://www.multiq.com/. 
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