Spiffbets Take5 går live med första operatören i Spanien
Take5 lanseras och går live på Jokerbet.es – en av Spaniens ledande spelsajter
Spelet marknadsförs under varumärket JOKER-5 på Jokerbet.es
Först av tre speloperatörer att lansera i Spanien
Den spanska spelsajten Jokerbet.es (https://www.jokerbet.es/) är live med Spiffbets hybridspel Take5Live. Jokerbet är en av de ledande
spelsajterna i Spanien och ägs av Grupo Veramatic - Spaniens ledande spelgrupp såväl landbaserat som online. I samband med lanseringen
inleds en omfattande marknadsföringskampanj av spelen som heter JOKER-5 på Jokerbet.es.
Spiffbet har som tidigare meddelats även avtal med två andra speloperatörer i Spanien – Betsson och Goldenpark.es. Båda dessa aktörer är i
full gång med integrering och planerar att gå live med Take5 i början av 2019.
"Det är mycket glädjande att vi nu kommer igång på allvar på en så viktig marknad som Spanien. Tajmingen med lansering inför julen är
perfekt”, säger Spiffbets VD Lennart Gillberg.
Via JOKER-5 blir det möjligt för Jokerbets kunder att spela på matcher i engelska Premier League, spanska La Liga, Champions League och
den nigerianska fotbollsligan NPFL.
Spiffbets spelpaket Take5Live 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. Take5Live 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 har stora planer för JOKER-5. Spelet fungerar såväl för att attrahera nya kunder, behålla befintliga kunder som för korsförsäljning mellan
olika spel. En annan effekt av att det är ett roligt och attraktivt spel är att det skapar ett positivt buzz. Vi ser fram emot fler spel snart.” säger
Jorge Justicia, CEO på Grupo Veramatic.
Om Jokerbet.es och Grupo Veramatic
Grupo Veramatic driver spelhallar och kasinoprodukter i Spanien sedan 1986 och är en av de största aktörerna på marknaden med mer än
150 egna försäljningsställen. Under 2017 blev Veramatic först med att introducera betting offline i regionen Andalusien i södra delen av
Spanien och lanserade samma år onlinevarumärket och spelsajten Jokerbet.es. Läs mer på https://grupoveramatic.es/.
För ytterligare information:
Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot tel: 076-010 17 61, lennart.spiffbet@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 SpiffX 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 är bolagets certified advisor.

