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Kindred Group pressmeddelande  
  
Malta, 29 oktober 2021  
  
  

Unibet lanserar live-kasino med Steelers-tema   
  
Unibet utökar sitt utbud med ett exklusivt kasinospel för kunder i 
Pennsylvania. Ett nytt, interaktivt, livestreamat kasinospel med Steelers-tema 
lanseras nu genom samarbetet med det amerikanska fotbollslaget Pittsburgh 
Steelers. 
  
Kindred Group lanserar, genom Unibet, ett nytt spel med sporttema skapat genom 
samarbetet mellan Unibet och Pittsburg Steelers som kommunicerats tidigare i år. 
Kasinospelare i Pennsylvania kommer nu att kunna spela online live Blackjack med 
Steelers-tema. Spelet kommer att ge kunder en interaktiv spelupplevelse i världsklass 
samtidigt som de stöttar sitt favoritlag. Spelet är skapat av Evolution och är ett kasinospel 
som erbjuder interaktion med kortutdelare live och streamas i realtid. Under NFL-säsongen 
har Unibet vid hemmamatcher erbjudit Pittsburgh Steelers fans möjligheten att möta 
Steelers-legender. Unibet öppnade också säsongen av Steelers Mount Rushmore-lotteri 
där fansen kunde vinna tröjor signerade av deras favoritspelare bland Steelers-legender 
samt en resa till ett event på Steelers Hall of Honor. 
 
“Vi är glada över att utveckla vårt samarbete med Pittsburg Steelers genom det nya 
Blackjack-spelet med kortutdelare live. Våra kunder i Pennsylvania har ett stort 
engagemang i både våra kasinoprodukter och vår sportbok, och dem förtjänar en 
förstklassig upplevelse. Genom detta spel har vi möjligheten att erbjuda dem ett nytt, 
interaktivt sätt att spela med Unibet”, säger Manuel Stan, Senior Vice President Kindred US. 
 
Kunder i Pennsylvania kan få tillgång till spelet både på iOS och Android.  
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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). Unibet i USA återfinns 
på va.unibet.com, az.unibet.com, pa.unibet.com, in.unibet.com, ia@unibet.com och nj.unibet.com. Kindred Group är noterat på 
Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.   
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