SpiffX tecknar avtal med Bede Gaming gällande distribution av
Take5 till globala speloperatörer
Partneravtal med brittiska spelplattformen Bede Gaming
Distribution av Take5 till globala ledande speloperatörer
Snabb och effektiv integrering i flera operatörers innehållsutbud via en anslutning
Spiffx, som utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer för mobila plattformar, har tecknat ett avtal med brittiska Bede
Gaming om distribution av Take5-spelen till globala speloperatörer via Bedes innehållsplattform PLAY. När Take5 är integrerat i PLAY kan
SpiffX nå de olika speloperatörernas kunder med bara en anslutning.
Bede Gaming erbjuder plattformar i världsklass till onlinespelindustrin. Bede driver några av marknadens största varumärken, hanterar tiotals
miljoner transaktioner per månad och är en förstahandsleverantör av mjukvara till såväl online gambling- som sociala gamingindustrin.
”Samarbetet med Bede Gaming ger SpiffX den perfekta distributionsplattformen för Take5-spelen via ledande speloperatörer på högsta nivå.
Genom att integreras med Bede Gaming kan vi snabbt och effektivt ingå i flera operatörers innehållsutbud via en anslutning”, säger SpiffX VD
Lennart Gillberg.
För Bede Gaming är avtalet med SpiffX ett viktigt innehållsligt tillskott till spelplattformen.
”Vi letar ständigt efter nytt och innovativt innehåll att lägga till vår plattform. Take5-spelen är roliga, dynamiska och ett bra verktyg för att
rekrytera och behålla spelare samt för korsförsäljning för operatörer med sportbokslicens. SpiffX lanserar kontinuerligt alternativt innehåll som
vi kan erbjuda våra kunder”, säger Bede Gamings VD Michael Brady.
Take5-plattformen består av ett antal hybridspel som ger spelaren ett nytt snabbt och enkelt alternativ till de redan etablerade sportspelen.
Spelen har mött stort intresse av olika innehållsleverantörer såsom telekomoperatörer, speloperatörer och större spelplattformar världen över.
SpiffX har sedan tidigare tecknat avtal med den spanska operatören Goldenpark.es och Supabets som är en av Afrikas största speloperatörer.
Om Bede Gaming
Bede Gaming levererar innovativa lösningar till operatörer för att de ska kunna uppnå sina digitala ambitioner. Bedes plattform, som bygger på
en baskod och ett API-led (applikationsprogrammeringsgränssnitt), möjliggör för operatörer att uppnå sina onlinemål. Bede Gaming är
certifierat enligt ISO 27001 och licensierat av Storbritanniens spelkommission (UK Gambling Commission) samt av Alderney Gambling Control
Commission godkänd leverantör.
För ytterligare information se www.spiffx.se
Kontaktperson:
Lennart Gillberg, tillförordnad VD och styrelseledamot
tel: 076-010 17 61, lennart@spiffx.com
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2017. kl. 09:30 CET.
SpiffX utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer för mobila plattformar. Bolaget driver även en
handelsplattform med en optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till
marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd
med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013.
SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

