
 

Pressmeddelande, 13 juni, 2019 

Raketech expanderar till Kanada genom CasinoFever.ca  

Raketech, en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, har stärkt sin internationella 
närvaro genom lanseringen av CasinoFever.ca, en ny jämförelsesida för onlinekasinon skräddarsydd för den 
kanadensiska marknaden.  
 
CasinoFever.ca kommer förse användare i Kanada med en omfattande guide till onlinekasinovärlden, 
erbjuda tillförlitliga produkter, operatörs- och bonusrecensioner, samt användbara tips över hur man får den 
bästa onlinekasinoupplevelsen. 
 
"Lanseringen av CasinoFever.ca påvisar strategin att expandera till Nordamerika, en kontinent där vi just nu 
utvecklar en handfull produkter med ökande trafik. CasinoFever.ca är en av dessa och har redan konverterat 
sin första användare till en ny kasinospelare hos en våra partners", säger Michael Holmberg, VD för 
Raketech. 
 
Hemsidan är utvecklad av teamet bakom framgångsrika CasinoFeber.se, som på kort tid blev en av Sveriges 
mest populära jämförelsesidor för onlinekasinon. CasinoFever.ca använder samma plattform och kommer 
kontinuerligt förbättras för att vägleda kanadensiska spelare till de bästa tillgängliga kasinona. 
 
”Jag är nöjd att se hur vårt fördelaktiga partnerskap med CasinoFeber.se – en av Sveriges mest 
framgångsrika kasinoprodukter – framgångsrikt implementeras på ny marknad i form av CasinoFever.ca. Det 
är en kvalitetsstämpel på vår operativa modell, som ger entreprenörer möjligheten att arbeta tillsammans 
med Raketech efter ett förvärv och gemensamt få verksamheten att växa”, avslutar Michael Holmberg. 
 
För mer information, vänligen kontakta press@raketech.com 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2019, at 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. 
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