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NetEnt beta-lanserar affiliateverksamhet  
 
I dag meddelar NetEnt att bolaget beta-lanserar en egen 
affiliateverksamhet. På en helt ny del av www.netent.com kommer 
videoslotfans att kunna testa NetEnts spel och samtidigt ta del av 
erbjudanden från speloperatörer.  
  
Tanken är att skapa en samlingsplats där spelare kan spela alla NetEnts spel utan 
insatser, samtidigt som operatörer kan erbjuda bonusar till de spelare som vill gå 
vidare och spela med riktiga insatser. Erbjudanden och bonusar från Leo Vegas, 
Casumo, Cashmio och ComeOn kommer att göras tillgängliga för NetEnt-fans i denna 
beta-lansering.  
 
Affiliatenätverk är ett beprövat sätt för operatörer att kunna nå ut till spelare på ett 
kostnadseffektivt sätt. Konceptet växer och har länge varit framgångsrikt inom andra 
branscher som resor och e-handel.  
 
Therese Hillman, NetEnts VD och koncernchef, kommenterar:  
“Det här är ett viktigt och naturligt steg för att positionera oss i en attraktiv del av 
värdekedjan där vi kan fortsätta att erbjuda den ultimata spelupplevelsen. Genom 
denna strategiska satsning kan vi stärka våra relationer med både operatörer och 
spelare.” 
 
”Vi vet att vi utvecklar underhållande slotspel och att våra titlar har en stark position på 
marknaden, med många lojala fans och spelare. Med vår nya affiliatesajt kommer vi 
dels kunna leverera trafik till operatörer och dels presentera riktigt bra och unikt 
innehåll och skräddarsydda erbjudanden till NetEnt-fans när de spelar våra spel.”  
 
NetEnts affiliateverksamhet lanseras tillsammans med en helt ny och innovativ 
spelsektion på www.netent.com. På den nya sidan kommer NetEnt-fans få tillgång till 
hela NetEnts spelportfölj – kunna spela sina favoritspel, hitta liknande spel genom 
spellistor och teman – för att sedan kunna gå vidare och spela spelen på riktigt hos 
NetEnts omfattande nätverk av operatörer och samarbetspartners.  
 
Besök den nya sidan här  
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Therese Hillman, VD och koncernchef, NetEnt AB (publ) 
Tel: 08-57 85 45 00 
therese.hillman@netent.com 
 
Roland Glasfors, Investor Relations & Corporate Strategy, NetEnt AB (publ) 
Tel: +46 760 024 863 
roland.glasfors@netent.com 
 
Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 18 september 2018 kl. 14:00 CET. 
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Om NetEnt 
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och 
systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt 
varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk 
plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 1 000 medarbetare i Malta, Stockholm, 
Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com 
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