Lanserar BestCasino på den amerikanska marknaden
Enlabs Media fortsätter sitt fokus på tillväxt genom att lansera flaggskeppsprodukten BestCasino på den reglerade marknaden i delstaten New
Jersey, USA. BestCasino som är en jämförelsesite finns för närvarande på sju språk (ENG / FI / RU / LV / ES / DE / JP) och bistår
casinospelare runt om i världen att finna högkvalitativa nätcasinon.
Tidigare i år ändrade BestCasino fokus från att ha varit ett nätcasino till att nu vara en renodlad affilierad produkt för nätcasinon på ett flertal
marknader.
Intåget på den amerikanska marknaden är ytterligare ett steg i genomförandet av Enlabs strategi mot närvaro på reglerade marknader. Både
varumärket BestCasino och USA som helhet har mycket stor framtida potential.
"Med de första partneravtalen på plats ser vi nu med spänning fram emot den amerikanska marknaden. Vårt mål är att bli en av de största
jämförelsesidorna på den reglerade amerikanska marknaden, och teamet har gjort ett fantastiskt jobb med allt från legala aspekter till själva
produkten.” säger Sami Koponen, Head of Media på Enlabs.
Robert Andersson, VD och koncernchef för Enlabs fortsätter:
"Ur ett koncernperspektiv söker vi alltid möjligheter när det gäller nya marknader och jag är verkligen glad att se handlingskraften som finns i
bolaget. Detta är en av många lanseringar i år och vi har mycket mer att se fram emot under 2019."
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ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Brands,
Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar
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