
Spiffbets Take5 går live på Betshop.com
Take5 lanseras och går live på Betshop.com
Första integrationen via 1X2 Networks spelplattform 3PI
Tillgängligt på flera marknader

I dag går spelsajten Betshop.com (https://www.betshop.com) live med Spiffbets hybridspel Take5. Betshop är en snabbt växande speloperatör
och erbjuder ett brett utbud av spel och har en omfattande täckning av alla större fotbollsligor och internationella sportevenemang. Betshop är
tillgänglig via nätet eller via någon av operatörens spelbutiker i Italien, Cypern, Tyskland, Libanon och Rumänien.

Spiffbet, som utvecklar onlinespel för casino och betting under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games, har tidigare meddelat att
avtal träffats med den brittiska spelgruppen 1X2 Network gällande integration av spel på 1X2 Networks spelplattform 3PI. Den aktuella
lanseringen är det första resultatet av detta avtal.

"Det är mycket glädjande att vi nu kommer igång med Betshop och inledningsvis lanserar på en del av deras aktiva marknader. Vi tror att
Take5 kompletterar Betshops befintliga spelutbud perfekt”, säger Spiffbets VD, Henrik Svensson.

Take5 är ett innovativt mobilbaserat fotbollsspel som ger spelarna möjlighet att satsa på om det blir mål i en utvald match inom de närmaste
fem minuterna. Take5 kan spelas på spelarens telefon på arenan under en match, i puben med vänner eller hemma framför TVn. Allt spelaren
behöver göra är att välja en match, ange insats och trycka på en knapp.

”Vi är glada över att kunna addera Take5 till vårt utbud av spel då det skiljer sig från våra befintliga spel. Spelarna är vana vid dynamisk
vadslagning på virtuella spel och det har varit framgångsrikt. Take5 ger oss möjlighet att hitta ännu en nisch på marknaden”,
säger Massimiliano Cerfoglia, Chief Product Owner of Betshop.

Om Betshop

Betshop.com erbjuder sina kunder garanterade utbetalningar, ett brett utbud av vadslagning och omfattande täckning av alla större
fotbollsligor och internationella sportevenemang. Betshop leds av en grupp motiverade medarbetare som driver verksamheten i samarbete
med ett omfattande globalt nätverk av partners. Betshops marknadskontor och teknikavdelning ligger i London, Aten, Durban och Nicosia. Läs
mer på https://www.betshop.com.

För ytterligare information: 

Henrik Svensson, VD på Spiffbet, tel: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Om Spiffbet

Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen
erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan
skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Games - har Spiffbet hittat en
egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Spiffbet Malta Ltd.
och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. Spiffbet har även licens i Storbritannien. 

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post:
ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.


