Pressmeddelande, 10 juni, 2019

Raketech lanserar nya kasinoprojektet Rapidi.com
Raketech, en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing meddelar idag att bolaget
lanserat sin nya konsumentinriktade onlinekasinoprodukt Rapidi.com. Den nya kasinosajten erbjuder spelare
en snabb, säker och användarvänlig kasinoupplevelse och förser samtidigt Raketech med värdefulla
datainsikter.
Rapidi.com erbjuder spelare en ny plats att uppleva de mest populära kasinospelen, live casino och
spelautomater online, utan tidskrävande registrering och komplicerade uttagsprocesser genom användning
av Trustlys innovativa betalningslösning Pay-N-Play. Projektet har utvecklats i Raketechs innovationshub Lab
och kommer att samla in spelaraktivitet som ska användas för att förbättra bolagets affiliatetjänster och öka
konverteringen av nya kunder.
"Jag är glad att kunna lansera en ny produkt som kommer att stödja tillväxten i Raketechs kärnverksamhet
samt ge nya insikter som vi kan dela i dialogen med våra partners – speloperatörerna – som en del av vår
strategi att leverera ”win-win partnerships”. Vi slutar aldrig att utvecklas och har en datadriven metodik för
att förbättra våra produkter och vår affärsstrategi. Rapidi kommer hjälpa oss att studera en modern
kasinospelares beteende och få insikter som hjälper oss att förstå mer om våra produkters resultat samt öka
konverteringen. Vi kommer att analysera resultaten för att bättre kunna förse våra användare med
högkvalitativt innehåll och generera värdefull trafik till våra partners”, säger Michael Holmberg, VD för
Raketech.
Rapidi.com är för närvarande tillgängligt för spelare i Sverige och Finland, men kan i framtiden även komma
att lanseras på andra europeiska marknader. Produkten drivs av B2B-plattformen Together Gaming, som
verkar under licenser av Maltas spelmyndighet MGA och svenska Spelinspektionen. Rapidi.com kommer att
marknadsföras på olika plattformar inom Raketechs portfölj av affiliateprodukter och
marknadsföringskanaler.
För mer information, vänligen kontakta press@raketech.com
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2019 kl. 08:00 CEST.
Om Raketech Group
Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialiserade på att
leverera tjänster inom jämförelse för sport och spel, onlineguider, communities och sociala medier i främst
Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade
användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners.
Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för
ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE.
Erik Penser Bank AB är Certified Adviser (certifiedadviser@penser.se / 08-463 83 00). För mer information,
besök www.raketech.com.

