
 
 
 
 
 
 
Malta 13 juni 2018 
 

Mr Green lanserar Live Casino ’Quickbets’ inför VM 
 

Det prisbelönta iGamingbolaget Mr Green lanserade denna vecka den innovativa 
sportbokfunktionen ’Quickbets’ tillsammans med spelleverantören Netent Live. Mr Greens spelare 
kan nå den nya funktionen genom Mr Greens exklusiva ’Live Beyond Live’-miljö. Lanseringen sker 
precis i tid inför VM. 
 

Den banbrytande funktionen ’Quickbets’ som släppts på Mr Greens ’Live Sports Roulette’-bord har i första 

hand byggts för mobila användare men finns även tillgänglig på desktop och erbjuder kunderna möjligheten 

att spela på ett urval av populära sportevenemang utan att lämna roulettbordet. 

Jesper Kärrbrink, VD för Mr Green Ltd, kommenterade: 

"’Quickbets’-funktionen ger oss möjligheten att erbjuda våra sportbokspelare en live kasino-upplevelse 

samtidigt som de behåller kontakten med sin favoritprodukt. Samtidigt får vi möjligheten att låta kasinospelare 

upptäcka våra sportbokerbjudanden. Denna kombination av två kärnprodukter är ett perfekt exempel på hur vi 

som ett iGamingbolag med ett brett utbud kan underhålla våra kunder på ett innovativt sätt". 

Carl Silverstolpe, Managing Director och CEMO för Netent kommenterade; 

”Det här är en helt ny produkt olik allting annat på marknaden, och introduktionen precis före VM gör det hela 

extra spännande. Vi ser stora möjligheter till korsförsäljning tack vare denna produkt och vi är glada att Mr 

Green valt att introducerat den i deras ’Live Beyond Live’ casino.” 

Implementeringen av sportsbokfunktionen i Mr Greens live kasinomiljö krävde en teknisk lösning mellan två 

leverantörer. Mr Greens sportsbokleverantör Kambi och deras flexibla API-lösning gjorde detta möjligt. 

Max Meltzer, CCO för Kambi, kommenterade: 

”På en marknad som ständigt utvecklas är det avgörande att operatörer har möjligheten att hitta nya vägar 

för att differentiera sig för att vara steget före sina konkurrenter. Det är därför Kambi erbjuder vårt öppna API. 

Detta ger operatören friheten att utveckla unika sportspelupplevelser för sina spelare. Som innovatörer inom 

iGaming har Mr Green återigen visat vad som är möjligt.” 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Jesper Kärrbrink, VD, Mr Green Ltd 
Jesper.Karrbrink@mrgreen.com 
+356 99100139  

 

Mr Green Ltd erbjuder kasinospel, odds och live kasino online. Mr Green har vunnit åtskilliga internationella utmärkelser 
som Global Gaming Corporate Responsibility Provider of the Year 2018, IGA Socially Responsible Operator of the Year 
2018, SBC Responsible Bookmaker of the Year 2017 samt IGA Online Gaming Operator of the Year 2017. Mr Green Ltd är 
ett helägt dotterbolag till det svenska bolaget MRG. MRG är listat på Nasdaq Stockholm i Mid Cap segmentet under 
namnet Mr Green & Co AB (ticker MRG). 
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