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Catena Media fortsätter sin marknadsexpansion 

och produktutveckling 

 
Catena Media fortsätter att expandera på nya marknader samt utveckla 

befintliga produkter. Nyligen lanserades JohnSlots.com i Tyskland och 

Storbritannien och inom kort introduceras AskGamblers.com på den tyska 

och italienska marknaden. För NewCasinos.com, som man förvärvade tidigare 

i år och som specialiserar sig på recension och rating av nya casinon, 

har teknologin förbättrats vilket möjliggör en snabbare bedömning av 

online casinon.  

 

Som en del av Catena Medias strategi att växa på nya marknader expanderar 

två av bolagets flaggskepp ytterligare. JohnSlots.com har lanserats i 

Tyskland och Storbritannien, och inom några dagar kommer AskGamblers.com, 

en av Catena Medias mest välbesökta webbportaler för spelarrecensioner 

och rankningar av onlinecasinon, vara tillgängligt på den tyska och 

italienska marknaden. 

 

För NewCasinos.com lanseras en ny funktion som tillåter användare att 
betygsätta alla spelrelaterade webbplatser från 2016-2017, i ett försök 

att bli den ledande platsen för nya online casinon över hela världen. 

Betyg görs enkelt och ska ta endast 30 sekunder att slutföra. 

Spelarfeedback kan ges på vilket nytt casino som helst, baserat på sex 

oberoende faktorer. Precis som för expertrecensionerna kan spelarna 

betygsätta ett nytt casino baserat på kvaliteten på programvara, bonusar, 

allmänt utseende och spel, sortiment, samt insättning och uttag.  

 

"Produktutveckling och expansion har präglat bolaget sedan start. Vi är 

mycket glada över att ta steget in på nya marknader för två av våra 

viktigaste webbportaler, säger Henrik Persson Ekdahl, VD, Catena Media. 

 

För de senaste recensionerna från både kasinospelare och redaktörer på 

NewCasinos.com, besök http://www.newcasinos.com/online2017 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

 

Henrik Persson Ekdahl, VD, Catena Media 

Tel: +46 706 91 43 43 

E-mail: henrik.persson@catenamedia.com 

www.catenamedia.com 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 14:30 CET. 
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Om Catena Media 

Catena Media Plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på 

internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk 

tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i 

dag cirka 250 medarbetare i USA, Serbien, Storbritannien och Malta där 

huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 

40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information 

finns på www.catenamedia.com. 

 


