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FSport AB (publ) lanserar nytt affiliateprogram 
med Tradedoubler

Det svenska spelutvecklingsbolaget FSport AB förstärker sin marknadsnärvaro genom 
samarbete med Tradedoubler vid lansering av ett nytt affiliateprogram på den svenska 
marknaden.

FSport välkomnar nya partnerskap och kunder genom sitt nya affiliateprogram, en satsning som 
ingår i Bolagets ambition att öka kännedomen och räckvidden för sina spel inom Daily Fantasy 
Sports. Affiliateprogrammet utgör en viktig byggsten i Bolagets strategi för effektiv 
kundanskaffning och relevant trafik för att bygga spelarvolym.

Affiliateprogrammet hanteras av Tradedoubler, en ledande aktör av digitala 
marknadsföringstjänster i såväl Sverige som internationellt. Affiliatemarknadsföring innebär 
marknadsföring på internet där publicister (sajtägare) förmedlar potentiella spelare till 
speloperatörer mot resultatbaserad ersättning. I Tradedoublers affiliatenätverk finns idag ett stort 
antal svenska publicister som förmedlar relevant trafik till spelbolag, som t.ex. statligt ägda 
Svenska Spel.

FSport är idag den enda renodlade aktören inom Daily Fantasy Sports med svensk licens och får 
därmed bedriva spelverksamhet med pengainsatser i Sverige, genom det populära fotbollsspelet 
Supersjuan och travspelet Platskampen. Fler sporter kommer även löpande adderas till 
plattformen under nästa år.

”Vi är glada att kunna lansera vårt nya affiliateprogram, detta ger oss nya möjligheter i vår 
marknadsföring att nå fler spelare till våra underhållande sportspel. Det skall bli spännande att följa 
hur kundtillströmningen utvecklas genom affiliateprogrammet och vi ser fram emot ett nära 
samarbete med Tradedoubler”, säger Mauritz Kechmiri, CMO på .FSport AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Lindgren, VD
E-post: staffan.lindgren@fsport.se
www.fsportgroup.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB
Telefon: +4672-252 34 51
E-post: ca@corpura.se
www.corpura.se

https://fsport.se/
https://fsportgroup.com/
http://www.corpura.se
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Om FSport AB

FSport AB är ett innovativt spelplattformsbolag med svensk spellicens, som levererar 
underhållande mobila sport-spel på en egenutvecklad plattform. Bolagets spelformat Daily 
Fantasy Sports går ut på att deltagare i spelet tar ut "fantasilag" med verkliga sportutövare, vars 
prestationer LIVE ligger till grund för en poängtävling mellan deltagarna med pengavinster. 
Bolaget erbjuder Daily Fantasy Sports i Sverige via . Genom sin medieverksamhet och FSport.se
portalerna  och  är bolaget även leverantör av spelartrafik till den svenska 1X2.se  Trav.se
spelbranschen.
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