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NetEnt tecknar avtal med Gala Coral
NetEnt, marknadsledande leverantör av digital kasinounderhållning,
har tecknat ett samarbetsavtal med Gala Coral, ett av Europas
största spelföretag med fokus på de reglerade marknaderna i
Storbritannien och Italien.
Idag meddelar NetEnt att företaget har tecknat ännu ett stort avtal med fokus på två av
de viktigaste reglerade spelmarknaderna i Europa, Storbritannien och Italien. Avtalet
med Gala Coral innebär att NetEnt kommer att leverera sina lösningar för onlinekasino
till Gala Corals största varumärken Coral, Galabingo och Galacasino.
“Samarbetet med Gala Coral är mycket viktigt och stärker vår position på den brittiska
marknaden, som är en av våra fokusmarknader. Jag är övertygad om att våra
spännande spel i världsklass kommer att uppskattas mycket av Gala Corals spelare”,
säger Enrico Bradamante, chef för European Market Operations och VD NetEnt Malta
Ltd.
Mark Kemp, Gaming Director hos Gala Coral kommenterar: “NetEnts prisbelönade
spel kommer att komplettera vår redan attraktiva spelportfölj för mobil och desktop hos
våra tre varumärken. Antalet kunder och mobila intäkter fortsätter att öka för oss i takt
med att vi breddar och förstärker vårt mobila erbjudande.”
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Om Gala Coral
Gala Coral Group är ett av de mest kända spelföretagen i Europa med en stark
marknadsposition och etablerade varumärken inom både landbaserade och onlinespel.
Verksamheten är fokuserad på Storbritannien och Italien. Coral tillhandahåller ett brett
utbud av spel via 1,800 spelbutiker i Storbritannien samt via telefon och online.
Företagets mål är att erbjuda sina kunder den bästa spelupplevelsen oavsett när, var
eller hur de vill spela. Utöver att tillhandahålla spel genom olika varumärken utvecklar
Coral även egna spelprodukter för landbaserat, mobilt och sociala nätverk.
www.coral.co.uk

Om NetEnt
NetEnt AB (publ), tidigare Net Entertainment, 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
sysselsätter mer än 600 personer i Stockholm, Göteborg, Kiev, Gibraltar och på Malta.
www.netent.com

