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Acroud lanserar ett nytt USA-fokuserat kasinovarumärke - 
CompareCasino 

Acroud AB (publ) (“Acroud”) är stolt över att offentliggöra lanseringen av ett nytt 
kasinovarumärke, med namnet CompareCasino, viket blir det senaste tillskottet i 
varumärkesportföljen. Sajten är speciellt utformad för den amerikanska marknaden och 
är en del av vårt strategiska initiativ att växa på den amerikanska marknaden både 
organiskt och via förvärv. Sajten är skapad baserat på omfattande spelarundersökningar 
och innehåller en uppsättning nya unika samt personliga funktionaliteter. 

Genom det nya tillvägagångssättet som CompareCasino är byggt via kan en betydligt mer 
personlig spelupplevelse erbjudas, vilken kommer att leda till förbättrad ”player retention rate” för 
online-kasinon. Dessutom erbjuder varumärket användaren en unik användarupplevelse, 
eftersom en mer exklusiv funktionalitet har adderats. Bland annat erbjuds nyutvecklade 
funktioner så som en ”Jackpot-Tracker” där användare kan följa jackpotspelens status i realtid 
samt en praktisk bonusräknare. 

Därutöver har CompareCasino implementerat nya kriterier för Casino-recensioner där spelare får 
såväl tillgång till detaljerad analys av online-kasinon samt kasinospel så som omfattande 
spelguider och nyhetsartiklar från branschen. 

VD Robert Andersson kommenterar lanseringen av CompareCasino.com: 

”På en så dynamisk marknad som den amerikanska kände vi behovet av att skapa en produkt 
som alltid har användaren nära hjärtat. De flesta recensionssajter följer "samma gamla mönster" 
och det var dags för oss att skapa något nytt samt annorlunda. Som kasinospelare själva visste vi 
genast vad som behöver göras, och vi kommer att fortsätta att samla våra idéer för att anpassa 
oss till slutanvändarnas behov. Vi planerar även att inom snar framtid lansera ytterligare ett 
varumärke med fokus på den amerikanska Sports Betting-marknaden'' 

CompareCasino.com är nu live och välkomnar spelare för att testa de nya funktionerna samt hitta 
sina favoritplatser att spela. Sajten är för närvarande tillgänglig för engelsktalande länder 
 
Join the ride och besök CompareCasino.com 
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Om ACROUD AB  
ACROUD äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation 
i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – 
främst speloperatörer. Genom sajterna genererar ACROUD användare av hög kvalitet till främst 
globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor 
på Malta. Aktien (ACROUD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser: 
FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399 


