Lanserar nytt varumärke i Lettland
Enlabs introducerar ett nytt varumärke, Laimz, för den lettiska marknaden. Laimz lanseras på Enlabs nya tekniska spelplattform.
Laimz är ett modernt, friskt, lokalanpassat varumärke med fokus på glädje och underhållning. Namnet Laimz är uppbyggt av ordet Laime som betyder lycka på
lettiska och det lokala ordet för limefrukt, med ett avslutande ”z” för att skapa en modern och trendig touch. Laimz kommer att erbjuda en mobilanpassad casino- och
bingoprodukt, något helt unikt på den Lettiska marknaden.
"Laimz är en mycket viktig milstolpe för Enlabs. Vår tidigare utveckling har mycket handlat om förvärv, samt om utveckling av befintliga varumärken. Laimz är vårt
första helt egenutvecklade varumärke, och det passar utmärkt in i vår diversifierade multibrand strategi. Laimz är en spännande utmaning att ta oss an, och med
överlägsen teknik, marknadskännedom samt ett brett utbud, är vi övertygade om att alla förutsättningar finns på plats för ett Laimz kommer tas emot väl av
marknaden.” säger Dainis Niedra, Managing director för CEE.
"Vi lanserar vårt nya varumärke på den lettiska marknaden av ett mycket uppenbart skäl - Lettland är vår största marknad. Enlabs var den första operatören som
beviljades en onlinelicens i landet, och det är vår hemmamarknad där vi kan testa nya koncept, idéer och produkter på en bred kundbas. Vi analyserade marknaden
noggrant och ville utforma en ny modern och uppfriskande produkt med en tydlig marknadsanpassning. Casino representerar mer än 72% av den lettiska
marknaden för onlinespel, och har den högsta tillväxttakten. Vi blir nu också den första operatören som erbjuder bingo till marknaden, och det finns en lång tradition
av bingohallar i landet. Det var så Laimz Casino & Bingo-konceptet föddes." Säger VD och koncernchef George Ustinov.
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Om ENLABS
ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom gaming.
Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar
nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är
listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121
576 90.

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

