
Tallink-konserni jatkaa yhteistyösopimusta peleihin ja viihteeseen
erikoistuneen Pafin kanssa
Tallink-konserni ja pohjoismainen peleihin ja viihteeseen erikoistunut Paf solmivat hiljattain yhteistyösopimuksen, joka jatkaa yhtiöiden pitkää
kumppanuutta viidellä vuodella, vuoteen 2023 asti.

Ahvenanmaalla pääkonttoriaan pitävä peli- ja viihdeyhtiö Paf on tuottanut Tallinkin laivoille pelejä sekä viihdettä 30 vuoden ajan; pelit ovat
suuressa suosiossa Tallinkin asiakkaiden keskuudessa. Pafin tarjoamien pelien valikoimaan kuuluu perinteisiä peliautomaatteja, arpapelejä,
kasinopelejä, bingoa ja pokeria, mutta myös online-vedonlyöntiä ja -peliviihdettä.

”Olemme tyytyväisiä siitä, että yhteistyö Tallink-konsernin kanssa jatkuu. Pitkä yhteistyömme on merkittävä Pafin liiketoiminnan ja työpaikkojen
kannalta,” sanoo Pafin Chief Operating Officer Jukka Nikula.

Paf tarjoaa pelielämyksiä kaikilla Itämeren risteilyaluksilla, ja viime vuonna ahvenanmaalaisyhtiö laajensi offline-liiketoimintaansa myös
Pohjanmerelle.

”Viime vuodesta alkaen olemme käyttäneet uutta tekniikkaa, kuten esimerkiksi uutta maksujärjestelmää, jossa kolikot on korvattu lipuilla. Tämä
ratkaisu vähentää suurten kolikkomäärien käsittelyä, mikä on sekä asiakkaiden että logistiikan kannalta hyödyllistä. Uudet ratkaisut otetaan
käyttöön myös Tallink-konsernin aluksilla. Se tietää parempia kokemuksia alusten lähes 10 miljoonalle vuosittaiselle matkustajalle,” toteaa
Jukka Nikula.

”Asiakaskokemuksen kannalta on hyvin tärkeää, että aluksemme tarjoavat matkustajille kokonaisen kirjon viihdevaihtoehtoja, ja pyrimme aina
parhaaseen valikoimaan. Paf on jo vuosien ajan ollut luotettava kumppani, joka tekee tiivistä yhteistyötä kanssamme matkustajien kokemusten
parantamiseksi. Olemme iloisia siitä, että saamme tulevinakin vuosina kehittää Pafin kanssa viihdettä matkustajiemme iloksi,” sanoo Tallink-
konsernin hallituksen jäsen Lembit Kitter.

Tallink-konserni on Itämeren pohjoisalueen johtava matkustaja- ja rahtiliikennevarustamo. Konserni omistaa 16 alusta ja liikennöi Tallink-
brändin ja Silja Line -brändin alla kuudella reitillä. Yritys työllistää alueella yli 7 400 henkilöä ja kuljetti yli 9,8 miljoonaa matkustajaa vuonna
2017. Tallink-konserni on listattu Tallinnan pörssissä.
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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 113,5 miljoonaa euroa, josta voittoa oli 15,2 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.


