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PRESSMEDDELANDE 
 

Mr Green lanserar det revolutionerande live kasinot "Live 
Beyond Live"  
 
Mr Green och NetEnt har tillsammans utvecklat en förhöjd 3-D live 
kasinoupplevelse som du når med ett knapptryck. Live Beyond Live 
presenteras idag på mässan ICE Totally Gaming 2018 i London i NetEnts 
monter.   
 
I Live Beyond Live öppnar Mr Green dörren till sitt virtuella kasino, en takvåning i Los 
Angeles. I takvåningen välkomnas kunderna till flera olika bord med live dealers där de kan 
spela roulette och blackjack. 
 
Det främsta tekniska framsteget med Live Beyond Live är bakgrundsmiljön av rörliga 
virtuella element. Andra tekniska funktioner som integrerats i produkten är flera olika bord, 
nya vinklar, förbättrad kvalitet på blackjackborden, realtidsinformation från de andra borden 
och bättre ljudkvalitet. 
 
Det här innovativa projektet initierades för ett år sedan när Mr Green sökte en partner som 
delade önskan om att ta live kasino till en ny nivå. NetEnt såg potentialen med sin digitala 
teknik och hur den kan förhöja kundupplevelsen. 
 
De båda företagen har delat utvecklingskostnaderna för Live Beyond Live och Mr Green har 
exklusiva rättigheter under tolv månader. Lösningen använder sig av digitala virtuella 
element och NetEnts Chroma Key-teknik. Studion ligger på Malta där 30 dealers, som enbart 
jobbar för Mr Green, hanterar borden i en high-techmiljö. 
 
Mr Green introducerar Live Beyond Live som mobil lösning först. Under andra kvartalet 
kommer Live Beyond Live att lanseras också för desktop. Det befintliga live kasinot kommer 
att fortsätta erbjudas parallellt. 
 
”Innovation och fortsatt utveckling av vårt produkterbjudande är centrala delar i vår 
tillväxtstrategi”, säger Per Norman, VD för Mr Green & Co. ”Live Beyond Live utmanar de 
traditionella nätkasinona och är ett stort steg ifrån de vanliga livemiljöerna. Live Beyond Live 
kommer totalt att förändra underhållningen online.” 
 
Per Eriksson, VD och koncernchef för NetEnt säger: ”Mr Green har en storartad vision och 
förstår villkoren för livespel, vilket har bidragit till att realisera den fulla potentialen i 
NetEnts Live Casino. Vi liknar Mr Green eftersom vi också ser oss som utmanare som har 
modet att pröva och investera i nya saker.” 

http://www.mrg.se/
https://livebeyondlive.com/se/
https://www.mrgreen.com/sv/live-casino


”Vårt nya liveerbjudande har byggts för att möta höga tekniska krav både från spelare och 
operatörer, vilket är i linje med Mr Greens vision. Med resultatet av samarbetet på plats kan 
vi nu verkligen visa vad produkten står för”, säger Per Eriksson. 
 
 
För ytterligare information kontakta gärna: 
Per Norman, VD Mr Green & Co AB, tel 072 230 91 91, per.norman@mrg.se 
Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel 0730 24 48 72, ase.lindskog@mrg.se 
 
Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i tolv länder. Affärsidén är att erbjuda 
underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007 och 
har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett starkt globalt 
gångbart varumärke. Mr Green omsatte 924,5 Mkr 2016 och har över 220 anställda. Huvudkontoret och 
den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr 
Green har spellicenser i Malta, Storbritannien och Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens 
i Irland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms mid cap-lista. Läs gärna mer på www.mrg.se. 
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