ahaWorld lanserar nya SwedenCasino samt HomeOfTheSwedes.com
Efter framgångarna i höstas med relanseringen av MoboCasino.com släpper ahaWorld nu även en ny pay and play-version av ytterligare ett varumärke SwedenCasino.com
”Med den nya svenska regleringen är det viktigt att förstå förutsättningarna som råder på marknaden och anpassa sig därefter. Landskapet har helt enkelt
målats om och vi är med där det händer. Med SwedenCasino har vi jobbat inifrån och ut i tankeprocessen med varumärket i fokus snarare än ständiga
spelerbjudanden. Vi hoppas ha skapat ett casino som upplevs positivt, underhållande, svenskt och tryggt och självfallet med en bank-id lösning för
blixtsnabba insättningar och uttag. Visst finner spelaren attraktiva kampanjer hos oss men SwedenCasino är något mer än bara ett vanligt casino och det
hoppas vi att spelaren uppskattar”, säger vd Erik Ahlberg.
Parallellt med nylanseringen av SwedenCasino.com publicerar bolaget även en systersite - HomeOfTheSwedes.com
”Vi svenskar njuter inombords utav internationell bevakning av vårt land och våra egenheter. Förr på biograferna gick det ett sus genom publiken när en Volvo
plötsligt exponerades i en stor Hollywoodfilm. Vi är stolta över vår midsommar och gottar oss lite extra åt reaktionerna hos omgivningen när odören från en
surströmmingsburk når de som aldrig känt doften förut. HomeOfTheSwedes är en hyllningssajt till och en samlingssajt om Sverige och hur omvärlden ser
på vårt land, vårt musikunder, Zlatan och Sara Sjöström. Numera behöver man inte längre googla runt för att finna kul klipp om Sverige, allt finns samlat på
HomeOfTheSwedes.com”, förklarar Erik Ahlberg vidare.
För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.
Om ahaWorld AB
Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007.
Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.
Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35 erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.mobocasino.com,
http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

