
Spiffbets kasinovarumärke Turbovegas
adderar sportsbook

• Turbovegas utökar sitt erbjudande genom att lansera sportsbook – en
bettingtjänst för sport och andra resultatgenererande evenemang
• Lanseringen kommer inte bara att bredda Turbovegas utbud av spel och ge

konsumenterna mervärde, utan också skapa ytterligare
marknadsföringsmöjligheter mot en bredare målgrupp

Turbovegas, Spiffbets nyligen förvärvade onlinekasino med mer än 1 000 spel, har lagt till ännu
en tjänst till sitt kunderbjudande. Kunder på en rad marknader erbjuds numera även
vadslagning på sport. En sportsbook skapar en ny och efterfrågad spelmöjlighet för
Turbovegas mest sportintresserade spelare, och gör även Turbovegas intressant för en
bredare målgrupp. Erbjudandet handlar huvudsakligen om vadslagning på sport, men kunder
erbjuds även möjligheten att satsa på resultat i exempelvis politiska val och musiktävlingar.
Erbjudandet inkluderar även livespel och odds före match. Leverantör av sportsbooken är
Metric Gaming, via Spiffbets white label-plattform Together Gaming.

”Med ishockey-VM i maj och juni, samt fotbolls-EM som äger rum i sommar, kan tidpunkten för
att lansera en sportsbook omöjligen bli bättre. Ett brett utbud av aktiviteter inom olika
intresseområden gör att en sportsbook bidrar med en bredare målgrupp för Turbovegas och för
Spiffbet-gruppen som helhet. Dessutom tillför lanseringen stort värde till våra befintliga kunder
genom att introducera dem till ytterligare spelalternativ”, kommenterar Maria Boelius, Head of
Casino Operations på Spiffbet.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio,
Supernopea, Buster Banks, Sir Jackpot, Live Lounge, Wishmaker, Goliath Casino, Bellis
Casino, Turbovegas och Scandibet samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino,
STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda
underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion
är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder
och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom
onlinespel. 

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


