Catena Media nominerat till utmärkelsen EGR
North America ”Affiliate of the Year” som i år delas
ut för första gången
Som största företag inom Lead Generation i USA gläder det oss att Catena Media är ett av tre företag som är
nominerade i den helt nya kategorin Affiliate of the Year – som presenteras när EGR North America Awards arrangeras
för fjärde gången, i Philadelphia den 26 juni 2018.
Den internationella tillväxten är tydligt märkbar i USA där Catena Media för närvarande är den högst rankade
leverantören inom Lead Generation i New Jersey. PIayNJ.com och Bonusseeker.com är de två högsta sökträffarna för
”Online Casino Ni” och ett stort antal högtrafikerade sajter har lagts upp i Pennsylvania inför iGaming-lanseringen i
delstaten. Vår övergripande positionering stärks ytterligare av höga förväntningar på att Catena Media ska ligga i första
ledet när Lead Generation för sportbetting lanseras i New Jersey, Pennsylvania och flera andra delstater. Sajter som
onlinesportsreport.com, playpicks.com, NJBetting.com och andra stöder den här utvecklingen.
Catena Medias vd i USA, Michael Daly, kommenterar EGR-nomineringen:
”Att få en nominering i den här viktiga kategorin redan första året den delas ut på EGR North America Awards är en ära
och verkligen en prestation av vårt team. Det har varit möjligt tack vare teamets outtröttliga arbete med sourcing och
publicering av relevanta nyheter rörande iGaming, sport och poker, inte bara vid rätt tidpunkt utan också på ett sätt som
attraherar spelare som sedan dirigeras om till det toppskikt av casinoperatörer som vi samarbetar med. Vare sig vi vinner
eller inte är nomineringen i sig ett bevis på Catena Medias professionalism och engagemang i den växande verksamheten i
USA."
EGR North America Awards lyfter fram framstående prestationer i den nordamerikanska spelbranschen, baserat på
företagens resultat det senaste året, vilket innefattar exempel på innovation, exemplariska resultat och nyckeltal. Nedan
finns den officiella beskrivningen av kategorin och kriterierna för utmärkelsen EGR ”Affiliate of the Year” 2018, enligt vad
som är angivet på EGR:s webbplats.
Affiliate of the year – nyhet 2018
Domarna ger utmärkelsen till det affiliate-företag som utmärkt sig i den hårda konkurrensen på den amerikanska egamingmarknaden, genom innovation, trafikgenerering och -ökning, stabil avkastning (ROI) för operatörer och förmågan
att bygga upp starka partnersamarbeten. Det är inte en utmärkelse för den största affiliate-sajten i USA utan skala
kommer att vara en faktor som avgör vem som vinner. De nominerade måste ha bevisad tillväxt, innovation, kvalitet och
skala på trafik och differentiering.
Huvudkriterierna innefattar:

•
•
•
•
•

Differentiering och kvalitet på erbjudandet
Kvalitet och skala på trafik
Tillväxt
Innovation
Starka partnersamarbeten

Mer information om EGR Awards finns på https://ear.aloballevents/ear-north-america-awards-2018/ Vi ses med
#catenamedia på #EGRAwardsl
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För ytterligare information, kontakta:
Henrik Persson Ekdahl, tf. VD, Catena Media plc
Tel: +46 706 91 43 43, E-post: henrik.persson@catenamedia.com
Pia-Lena Olofsson, CFO Catena Media plc
Tel: +46 708 58 04 53, E-post: pia-lena.olofsson@catenamedia.com
Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2018, kl. 07.00
CET.

Om Catena Media
Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt
och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 300
medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017
uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
För mer information: www.catenamedia.com
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