
 

Kindred Group plc, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001, Malta 
Tel: +356 2133 3532     Fax: +356 2343 1510       Website : www.kindredgroup.com 

Registered office: c/o Camilleri Preziosi, Level 2, Valletta Buildings, South Street, Valletta, Malta. Company No: C 39017. Registered in Malta. 

 

Kindred Group pressmeddelande  
  
Malta, 26 april 2021  
  
  

Kindred lanserar unik Watch&Bet 
livestreamingtjänst	 
  
Kindred lanserar idag en banbrytande funktion för sportvadhållning, en ny 
livestreamingtjänst. Denna revolutionerande tjänst gör det möjligt för Unibets kunder 
att på mobilen följa och satsa på livesänd sport och samtidigt fortsätta att följa eventet 
utan avbrott. I ett första steg kommer tjänsten att vara tillgänglig på Unibets iOS sport-
app. Den nya tjänsten möjliggör för Unibets kunder att lägga sina spel samtidigt som 
de följer den pågående livestreamingen där live-odds kommer att presenteras 
kontinuerligt på skärmen. 
  
Unibet, som är en del av Kindred Group, lanserar idag Watch&Bet, en unik 
livestreamingtjänst. Denna revolutionerande produkt kommer att vara tillgänglig i de flesta 
marknader i Europa där Unibet är verksamt och kommer till en början att erbjuda de två 
största ”in-play”-sporterna, fotboll och tennis.  Funktionen lanseras till en början exklusivt 
på iOS appen, men kommer inom kort att bli tillgänglig för både Android och mobil 
webläsare. 
 
Watch&Bet är helt i linje med Kindreds fokus på mobila applikationer och är ett bra exempel 
på den kontinuerliga förbättringen av kundupplevelsen som bolaget eftersträvar.  
Direktsänd sportvadhållning är ett tillväxtområde som blir alltmer viktigt för både 
spelindustrin och för Unibet, och denna nya utveckling kommer att skapa en mer sömlös 
kundupplevelse än vad som någonsin tidigare upplevts.  
 
 ”Denna nya streamingtjänst lyfter kundupplevelsen till en helt ny nivå. Enkelt förklarat med 
tre ord – Snabbt, Enkelt och Underhållande. Snabbt, för att det möjliggör för våra kunder att 
följa händelserna och reagera omedelbart. Enkelt, för att designen är smart och intuitiv. 
Underhållande, för att detta är ett helt nytt sätt att uppleva direktsänd sport och 
vadhållning,” förklarar Erik Bäcklund, Chief Product Officer, Kindred Group.   
 
”Vi har lyssnat på feedback från våra kunder och genom innovativa interna workshops så 
formade vi en storslagen vision om hur vi kan transformera vadhållningsupplevelsen ”in-
play”. Med denna nya tjänst är vi ett steg närmre att uppfylla vår vision, men vi är absolut 
inte klara. Watch&Bet är fundamentet som vi kommer att bygga vidare på, och vi ser fram 
emot att kunna erbjuda nya spännande tjänster till våra kunder, avslutar Bäcklund. 
 
Unibet erbjuder sina kunder tillgång till 85 000 direktsända sportevent och 100 000 
direktsända racingevent från hela världen varje år. 
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Om Kindred Group  
  
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. 
Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för 30 miljoner kunder via något av de 9 
varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1600 medarbetare globalt och är medgrundare 
av European Gaming and Betting Association (EGBA) samt medgrundare av IBIA, samt är granskat och 
certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och 
spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer 
på www.kindredgroup.com.   
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