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Przyznano pierwsze nagrody polskiego biznesu rozrywkowego Polish Gaming Aces. Za najlepszą firmę
uznano Playtech, globalnego lidera w zakresie rozwiązań dla branży rozrywkowej online. Nagrodą Debiut
roku uhonorowano uruchomienie pierwszego legalnego kasyna online dla Totalizatora Sportowego.
Organizatorem plebiscytu jest redakcja magazynu Interplay.
Kapituła konkursowa w kategorii Firma Roku oceniała wielkość i złożoność projektów wdrożonych
z sukcesem w 2018 roku. Playtech został doceniony za sprawą mocnego wejścia na rynek, dzięki
przygotowaniu i uruchomieniu jedynego legalnego kasyna online w Polsce. Sam start kasyna zwyciężył
również w kategorii Debiut Roku. W uzasadnieniu podkreślono pozytywne opinie użytkowników nowego
internetowego kasyna.
- Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia. To dla nas tylko dowód na to, że wejście na polski rynek było
dobrą decyzją. Nie spoczywamy jednak na laurach, nadal będziemy rozwijać nasze usługi, aby spełnić
oczekiwania nawet najbardziej wymagających polskich graczy podkreśla James Newman, Director of
Corporate Affairs w Playtech.
Jedyne w Polsce legalne kasyno online działa pod auspicjami Totalizatora Sportowego. W ubiegłym miesiącu
zanotowana została rekordowa wygrana w wysokości 493 739, 50 zł, czyli prawie pół miliona złotych.
Interplay to najstarsze medium w Polsce, poświęcone branży rozrywkowej, będące na rynku od 1994 roku.
Magazyn zajmuje się tematyką hazardu, kasyn, grami wirtualnymi i e-sportem.
#
O Playtech
Playtech jest wiodącą w branży gier hazardowych firmą technologiczną założoną w 1999 roku, notowaną na
giełdzie
w Londynie. Dostarcza rozwiązania hazardowe klasy intelligence-driven, oprogramowanie rozrywkowe,
usługi, gry oraz platformę technologiczną pośród najbardziej popularnych produktów branżowych dla w tym
kasyno, kasyno na żywo, zakłady wzajemne, sporty wirtualne, bingo i poker. Jest pionierem technologii
omni-channel dzięki zintegrowanej platformie Playtech ONE. Playtech ONE dostarcza oparte na danych
doświadczenie marketingowe, rozwiązanie single
-wallet, CRM i narzędzia do odpowiedzialnej gry niezależnie od platformy, we wszystkich swoich
produktowych, zarówna digital, jak i retail.
Firma Playtech współpracuje z wiodącymi firmami na regulowanych i nowo regulowanych rynkach oraz
inwestuje
w wiodące marki w celu dostarczania technologii gier hazardowych opartych na danych w całym łańcuchu
retail oraz online
i internetowych. Playtech dostarcza swoją technologię w oparciu o model B2B wiodącym w branży
operatorom retail oraz online, naziemnym kasynom i podmiotom wspieranym przez rząd, takim jak loterie. Od
grudnia 2018 roku w Polsce współpracuje z Totalizatorem Sportowy. Dzięki tej współpracy powstało Total
Casino - pierwsze, legalne kasyno online, które nieustannie jest rozwijane.
Playtech zatrudnia łącznie około 5800 pracowników w 17 krajach i ma siedzibę na wyspie Man.
Więcej o Playtech www.playtech.com
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