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Malta den 26 oktober, 2020  
 
 
Unibet lanserar tematiserade sportkasinospel i USA 
 
 
Unibet fortsätter att förnya iGaming-sfären i USA med att lansera kasinospel med 
sport-tema på den amerikanska marknaden. Genom ett unikt samarbete med 
Philadelphia Eagles och Pala Interactive lanserar Unibet ”Eagles Blackjack” och 
”The Eagles Online Slot”. Spelen kommer att ge kunder i Pennsylvania en 
banbrytande och inkluderande upplevelse. 
 
Inte långt efter att Philadelphia Eagles och Unibet, som är en del av Kindred Group, 
utökade samarbetet till officiella kasino- och sportspelspartners lanseras nu ett 
Blackjack-spel som är det första i sitt slag på den amerikanska marknaden. 
Kasinospelet har Philadelphia Eagles-tema och kommer vara tillgängligt för kunder 
i Pennsylvania.  
 
I tillägg till detta kommer Unibet att lansera ”Eagles Online Slot”. Förväntad 
lansering sker senare i år och kommer också det vara tillgängligt i Pennsylvania. 
 
“Samarbetet med Philadelphia Eagles är speciellt och ett bra bevis på hur två 
samkörda organisationer kan leverera spännande och innovativa produkter till fans 
och kunder. Jag är stolt över arbetet från båda lagen som gjort det verkligt att nu 
kunna lansera de allra första tematiserade sportkasino-spelen i USA. Och detta är 
bara början, säger Manuel Stan, SVP Kindred US. 
 
“Det är fantastiskt att få samarbeta med en sådan framåtblickande partner som 
Unibet, vars innovation fortsätter att skapa nya och spännande möjligheter för våra 
fans online, säger Catherine Carlson, Senior Vice President, Revenue and Strategy, 
Philadelphia Eagles. Samtidigt som spelindustrin fortsätter att utvecklas online 
lyfts vårt partnerskap med Unibet till en helt ny nivå och tillåter oss att ligga i 
framkant. Ett bevis på detta är att vara en del av landets allra första kasinospel 
med sport-tema.” 
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Om Kindred Group 
 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. 
Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 27 miljoner kunder via något av de 
12 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,700 medarbetare globalt och är medgrundare av 
European Gaming and Betting Association (EGBA), och av IBIA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för 
överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 
(2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.  
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