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NICOCCINO LANSERAS PÅ STORBRITANNIENS STÖRSTA CASINO  

Försäljningen på Aspers startade i början av april efter ett framgångsrikt 

event där över 5,000 prover delats ut till intresserade casinobesökare. 

Aspers Westfield Stratford City, beläget i nordöstra London, är med sina 1 

million besökare under sitt första år (2012) Storbritanniens största kasino 

och kronjuvelen i Aspers Group. Aspers Casino erbjuder det allra bästa inom 

kasinospel, inklusive ett pokerrum för 300 personer men även flertalet 

barer, restauranger och annan underhållning.  

 

“Nicoccino’s unika och effektiva produkt är både kraftfull och diskret vilket 

gör den optimal för kasinobesökare. Att behöva ta en paus från spelbordet 

kan innebära att spelare förlorar både pengar och momentum, men att inte ta en paus kan 

innebära att deras röksug påverkar spelandet negativt. Nicoccino är den perfekta lösningen för 

detta dilemma och ett effektivt substitut som kan användas var- och när som helst. Vi ser fram 

emot att jobba tillsammans med Aspers för att skapa en lyckad lansering och att fortsätta vår 

utrullning av Nicoccino inom nya säljkanaler “ säger Michel Bracké, VD för Nicoccino. 

 

Pavel Androvics, Aspers Bar Manager säger “Jag är mycket glad över att vi kan utöka vårt 

produktsortiment med Nicoccino. Vi på Aspers har ett rykte om oss att vara innovativa så vi letar 

alltid efter nyheter som vi kan erbjuda våra kunder och vi är övertygade att Nicoccino kommer att 

bli ett mycket populärt tillskott.” 

 

För mer information, besök Nicoccinos hemsida www.nicoccino.se, eller kontakta:  

Michel Bracké, VD  

Tel: +46 707 45 95 75  

E-post: michel.bracke@niciccino.co.uk  

   

Om Aspers Group 

Aspers Group Limited är ett privatägt bolag registrerat i Storbritannien vilket ägs av två av 

världens mest framstående bolag inom underhållning - the Aspinall Family och Crown 

Australia.  

Nicoccino event på 

Aspers i december 2014 

http://www.nicoccino.se/
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The Aspinall Family är ledande aktör inom kasinospel genom förvärv av framstående Aspinalls Club in 

Mayfair, London. Aspinalls är en betydande internationell aktör med kasinon i Storbritannien, Frankrike, 

Australien och Nya Zealand. 

Om Nicoccino Holding AB 

Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr 556942-1604) är ett svenskt företag som med en patentskyddad, 

innovativ och diskret nikotinprodukt snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga 

biverkningar. 

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med kortnamn NICO. Remium Nordic AB 

är bolagets certified adviser.  

För ytterligare information, se Nicoccino Holdings hemsida www.niccocino.se 

 


