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888 Holdings PLC väljer Kambi Sports Solutions som leverantör av komplett sportspelstjänst  
  
Kambi Sports Solutions har tecknat ett avtal om leverans av en komplett sportspelstjänst till 888 
Holdings PLC  under varumärket www.888sport.com. Avtalet gör det möjligt för 888 att erbjuda en 
betydligt bättre sportspelsupplevelse och underlätta expansion inom reglerade marknader. Som en del 
av avtalet kommer Kambi samtidigt att utöka produktportföljen till att också inkludera brittisk 
hästkapplöpning genom såväl web som mobila kanaler. 
 
Kambis sportspeltjänst kommer att vara helt integrerad med 888’s back office-plattform, vilket gör det 
möjligt för spelarna att lätt navigera sig mellan poker, casino och sportspel. Avtalet med Kambi betyder 
också att 888 kan fullfölja sin globala strategi och etablera sig snabbt på nya omreglerade marknader.  

Kristian Nylén, CEO, Kambi Sports Solutions, kommenterade: 

“Jag är mycket nöjd med att 888 har valt Kambi som sin partner. Det här avtalet är en bekräftelse av 
Kambis strategi och de investeringar som vi kontinuerligt gör för att fortsätta att bygga en 
marknadsledande sportspelstjänst. Avtalet gör det möjligt för 888 att vara branschledande. 888 är ett 
fantastiskt varumärke och är ett enormt framgångsrikt och respekterat företag. Vi ser fram emot att 
bygga ett gynnsamt partnerskap med 888.” 

Itai Frieberger, COO, 888 Holdings: “888 har varit ledande inom web- och mobilt spelande över hela 
världen, och vi har kontinuerligt haft tillväxt inom våra huvudprodukter. Genom att välja Kambi som 
partner kommer vi att anpassa vår sportspelsplattform med våra övriga produkter, vilket möjliggör att 
vi kan ytterligare öka vår närvaro samtidigt som vi kan leverera den bästa tänkbara produkten till våra 
spelare.” Genom att applicera vår prisbelönta back office och marknadsföringsexpertis till 
nylanseringen av 888sport, som Kambi förser oss med, kommer vi att kunna öka värdet per spelare 
genom ett mer effektivt engagemang”.   
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About Kambi Sports Solutions 
Kambi är en B2B-leverantör av kompletta sportspelstjänster på en internt utvecklat mjukvaruplattform. Kambi har 300 anställda 
och har kontor i London, Stockholm, Malta och Manilla. Kambis kunder inkluderar Unibet, Paf, Mediaset Espana, Acrismatic 
Group, Egasa Group, Suertia, Napoleon Games, Expekt och Interwetten. Kambis lösning är för närvarande certifierad i 
Danmark, Malta, Alderney, Italien och Spanien. Det betyder att Kambis lösning har blivit godkänd och reviderats av SPM, LGA, 
AGCC, AAMS och DGOJ. Kambis använder sig av branschledande säkerhetslösningar baserade på vägledande principer från 
ISO 27001. Kambi Sports Solutions är certifierad som levarantör av eCOGRA. 
 
Mer information om Kambi Sports Solutions kan du hitta på www.kambi.com   

http://www.888sport.com/
http://www.kambi.com/

