Lanserar live casino från Evolution Gaming i Estland
Enlabs lanserade förra veckan live casino med Evolution Gaming på den estniska marknaden via Optibet, Baltikums ledande spelvarumärke,
och fortsätter därmed sin produktutveckling.
I linje med företagets strategi om att ha den bästa och mest kompletta upplevelsen i Baltikum, är detta ytterligare ett steg i positioneringen av
Optibet som det självklara valet för konsumenten.
Lansering i Estland är den första etappen av ett långsiktigt samarbete med Evolution Gaming, världens ledande live casinoleverantör.
"Live casino utgör en stor möjlighet för Enlabs i “Baltics and Beyond” och att vi nu kan erbjuda Evolution Gaming är den viktigaste live
casinoproduktförbättringen i Enlabs historia. Live casino har blivit en populär produkt och Evolution Gaming är en marknadsledande
leverantör inom denna produkt. Vi är övertygade om att vårt partnerskap kommer att vara lyckat för båda parter och driva Enlabs tillväxt
ytterligare. Integration av Evolution Gaming är en del av ett större fokus på live casinovertikalen. För att komplettera denna satsning så har vi
också uppgraderat vår live casinolobby och förbättrat vår marknadsföringskapacitet. Jag ser fram emot att se resultaten av detta hårda arbete
och utrullning av dessa produktförbättringar även på våra andra marknader”, säger Chris Davis, Head of Product.
Robert Andersson, VD och koncernchef fortsätter: “I och med detta har vi levererat på alla våra lanseringsplaner för det andra kvartalet, och
fortsätter nu med våra planer för tredje kvartalet och fjärde kvartalet. Utöver många mindre lanseringar och uppdateringar har vi nu även
levererat BestCasino för USA, den nya bettingprodukten i Litauen, Poker och nu Evolution Gaming i Estland. Allt detta kommer ge oss en stark
avslutning på året, och stärker vår position som den mest konkurrenskraftiga operatören i Baltics and beyond.”
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Om ENLABS
ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Gaming,
Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar
nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. ENLABS AB är noterat på Nasdaq
First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se
Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

