
Paf palkittu Pohjoismaiden vastuullisimpana peliyhtiönä

Ahvenanmaalainen Paf on jälleen valittu sosiaalisesti kaikkein vastuullisimmaksi peliyhtiöksi. Tällä kertaa Pafin tittelistä kilpailivat kaikki
Pohjoismaissa toimintaa harjoittavat kansainväliset peliyhtiöt.

Tuomariston päätös perustuu peliyhtiöiden kuluneen vuoden aikana tekemään kehitystyöhön ja investointeihin. Pafin pelivastuutyö on
kuluneen vuoden aikana keskittynyt muun muassa seuraavien osa-alueiden kehittämiseen:

Kaaviot asiakkaan voitoista/tappioista, jotka esitetään asiakkaalle tämän kirjautuessa pelitilille.

Asiakkaille tekemämme testit, joissa verrataan pelirajan asettaneita asiakkaita asiakkaisiin, jotka eivät ole asettaneet itselleen pelirajaa.

Tukholman yliopiston kanssa tekemämme tutkimusyhteistyö.

Niin kutsutun Tutka-toiminnon kehittäminen: Tutkan avulla tunnistetaan pelaajan mahdollinen riskikäyttäytyminen, minkä jälkeen voidaan
eri tavoin tukea asiakkaiden palaamista kestävän pelaamisen pariin.

Kilpailu pohjoismaisilla markkinoilla on kivenkovaa. Esimerkiksi pelkästään Ruotsissa toimii useita satoja peliyhtiöitä.

 - Meille tärkeintä on se, mitä teemme konkreettisesti asiakkaidemme hyväksi. Palkinto on tärkeä tunnustus siitä, että olemme tällä saralla
edelleen alan johtava yhtiö, ja se antaa meille uusia voimia jatkaa toimintatapojemme kehittämistä, sanoo Pafin toimitusjohtaja Christer
Fahlstedt.

Pafin vastuullisen pelaamisen päällikkö Daniela Johansson sai kunnian ottaa palkinnon vastaan  gaalassa (katso kuva ohessa).

 - Olen iloinen ja ylpeä tästä saavutuksesta. Pelaamisen vastuullisuus on se tekijä, joka erottaa meidät kilpailijoistamme. Uskomme, että moni
asiakkaistamme valitsee meidät juuri siksi, että olemme turvallisempi vaihtoehto. Auttaessamme asiakkaitamme pelaamaan kohtuullisesti
luomme pohjan hyville ja kestäville asiakassuhteille, hän sanoo.



Palkinto jaettiin Maltalla järjestetyssä EGR Nordic Awards -gaalassa tiistaina 17. tammikuuta. Palkintoehdokkaiksi oli nimitetty kahdeksan
peliyhtiötä.

Lisätietoa: https://www.eiseverywhere.com/ehome/207783/466477/

Paf sai ensimmäisen kansainvälisen tunnustuksensa (EGR Award) runsaat kaksi vuotta sitten. Silloin palkinnosta kilpailivat peliyhtiöt, jotka
toimivat koko Euroopan markkinoilla.

Lisätietoa aiheesta antaa:

Daniela Johansson, Chief Responsibility Officer
+358 457 5759 181
daniela.johansson@paf.com

Anders Sims, Director of Communications
+358 457 3428228
anders.sims@paf.com

Paf perustettiin Ahvenanmaalla vuonna 1966. Sen tärkein tehtävä oli tuottaa varoja jaettavaksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tämä tehtävä on edelleenkin
tärkein syy yhtiön olemassaoloon. Nykyään Paf.com on kansainvälinen pelioperaattori, jolla on yli 200 peliautomaatti-, kasino-, pokeri-, vedonlyönti-, bingo-
ja arpapeliä netissä. Myös Pafin fyysinen pelitoiminta on laajaa: Itämerellä liikennöivillä laivoilla, Paf Casinolla Ahvenanmaalla ja Gibraltarin Casino Sunborn
-kasinolla on yhteensä noin 1500 peliautomaattia ja 55 pelipöytää. Paf tarjoaa turvallisen ja vastuullisen ympäristön pelaamiselle tuottaen asiakkailleen iloa
ja ajanvietettä.

Vuonna 2015 Paf-konsernin liikevaihto oli 110 miljoonaa euroa, josta voittoa oli 22,7 miljoonaa euroa. Yleishyödyllisiä hankkeita tuettiin 20 miljoonalla
eurolla. Paf-konsernilla on lähes 400 työntekijää ja sen pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa. Asiakkaita yhtiöllä on muun muassa Suomessa,
Ruotsissa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Paf toimii Ahvenanmaan maakuntahallituksen luvalla ja sen valvonnan alaisena. Lisätietoa on saatavilla
osoitteessa www.paf.com.


