
SwedenCasino på första plats i stor casinoundersökning

Den ledande Affiliatesajten Spelsidor.se utser SwedenCasino till vinnare i deras stora casinoundersökning med motiveringen: 

Att driva ett nätcasino är inte någon promenad i parken direkt. Det kommer motgångar både ekonomiskt och praktiskt. För att kunna vara i toppen som ett
nätcasino på den svenska marknaden efter regleringen 2019 så ställs det otroliga krav på dem anställda. Framför allt måste ett casino vara innovativt och
våga ta kalkylerade risker bland annat. Något som SwedenCasino lyckats otroligt bra med.

Jens Ribacka, Better Collective Sweden som driver Spelsidor.se säger, ”Vi har följt utvecklingen av SwedenCasino från ahaWorld sedan lanseringen i januari
och kan konstatera att produkten är i toppklass. Undersökningen som vi gjort visar att SwedenCasino sticker ut när det kommer till kvalitet samt kreativitet
och vi kan stolt säga att Ahapartners är en av våra viktigaste samarbetspartners.”

”Sedan lanseringen av SwedenCasino har vi inriktat oss på att erbjuda spelaren ett varumärke i det absoluta toppskiktet. För oss är det givetvis oerhört
upplyftande att erhålla en positiv utmärkelse överlag och i synnerhet från en välrenommerad, krävande och framgångsrik aktör som Spelsidor. Känslan av
välbefinnande infinner sig när vägen vi valt också leder oss rätt. Vi har dock massor kvar att uträtta men detta ger oss en stor portion syre”, säger Erik
Ahlberg VD ahaWorld.

Läs allt om undersökningen och utfallet på Spelsidor.se 
här: https://www.spelsidor.se/swedencasino-far-maxpoang-i-stor-undersokning/

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.
Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer
information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.com, http://www.mobocasino.com,
http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com


