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Zaplox AB ingår avtal med Thunder Valley Casino Resort  
 
Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) kan idag meddela att Thunder Valley Casino Resort (”Thunder Valley”) har 
valt Zaplox för att kunna erbjuda sina gäster en mobil gästresa. Hotellet är ett så kallat ”AAA Diamond 
Luxury Resort” med 408 rum, tillhörande kasino, golfbana, spa, underhållning och 
konferensanläggning beläget i norra Kalifornien. Avtalet ger Thunder Valley möjlighet att erbjuda sina 
gäster incheckning, mobil nyckel och utcheckning samt erbjudanden och anpassad information direkt 
till gästens mobil vid rätt tillfälle. Zaplox lösning integreras med låssystem från dormakaba och Oracle 
Opera PMS. Thunder Valleys mobila gästresa är planerad att lanseras under slutet av 2018 eller början 
av 2019.  
 
Thunder Valley är ett så kallat ”AAA Diamond Luxury Resort” med 408 hotellrum beläget i Lincoln i norra 
Kalifornien, där gästerna har tillgång till högklassig service såsom mästerskapsgolfbana, kasino, spa, 
underhållning och konferensanläggning. Thunder Valley har nu ingått avtal med Zaplox för att kunna erbjuda 
sina gäster en smidig och effektiv mobil gästresa. Zaplox mobila gästresa medför flera fördelar både för 
gästen och hotellet. Gästen får en mobil nyckel till sitt hotellrum direkt i mobilen och hotellet kan sänka sina 
kostnader för borttappade och avmagnetiserade plastnycklar. Med Zaplox mobila gästresa elimineras 
väntetiden för in- och utcheckning och gästerna kan snabbt och säkert få tillgång till sitt rum med hjälp av en 
mobil nyckel i deras smartphone samt få specialerbjudanden, göra betalningar och boka sin nästa vistelse. 
 
Zaplox lösning för Thunder Valley integreras med dormakaba låssystem och Oracle Opera PMS. Avsikten är 
att Thunder Valley kommer att kunna lansera sin mobila gästresa under slutet av 2018 eller början av 2019.  
 
”Att Thunder Valley har beslutat att erbjuda sina kunder en mobil gästresa tillsammans med Zaplox är mycket 
glädjande. Vi är dedikerade att leverera lösningar via partnerskap som hjälper hotell att leverera en smidig 
gästupplevelse och som kan generera  nya intäktsmöjligheter, skapa positiva recensioner och nöjda gäster. 
Potentialen i USA är stor och det finns bra förutsättningar att öka antalet hotell som använder Zaplox lösningar, 
kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox. 
 
Om Thunder Valley Casino Resort 
Thunder Valley, som öppnades i juni 2003, ägs och drivs av United Auburn Indian Community. Beläget cirka 
5 mil öster om Sacramento erbjuder Thunder Valley 19 000 kvadratmeter spelutrymme – inklusive över  
2 900 spelautomater, 110 bordsspel, 34 Pokerrum. Anläggningen har ett 17-våningshotell och 14 restauranger 
och barer. Därtill finns utomhuspool och spa tillgängligt på anläggningen. Fastigheten har 3 700 
parkeringsplatser som leder gästerna direkt till kasinot och hotellet. 
 
För mer information om Zaplox, vänligen kontakta: 
Magnus Friberg, VD 
E-post: magnus.friberg@zaplox.com 
Telefon: +46 706 58 07 60  
Alternativt: ir@zaplox.com  
 
Om Zaplox 
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är 
marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total 
marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder en 
nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil nyckelapp, Premium eller ett Zaplox SDK för att hantera gästens 
hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt 



att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas 
mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen 
och möjlighet att generera ytterligare intäkter.  
 
Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller 
samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 
2011 i leveransen av mer än 2 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, 
Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. 
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox. 
 


