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LL Lucky Games AB (publ) väljer First Look 
Games för att öka exponeringen av sina spel till 
affiliates och spelare

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (”Bolaget”) meddelar att Bolaget har valt First 
Look Games, för att dra fördel av deras senaste version av plattform, i att nå ut till affiliates, 
speloperatörer och spelare.

Genom att bli studiopartner till First Look Games får Lucky Games tillgång till hundratals anslutna 
online casinon för att kommunicera Bolagets befintliga spelportfölj av slots samt framtida 
spellanseringar, vilket inkluderar spelinformation och marknadsföringsmaterial som logotyper, 
bilder och videos av spelen.

Innehåll laddas upp två veckor innan spellansering, utvalda affiliates kan då ta del av 
förhandsinformation för vidare publicering och marknadsföring världen över när spelautomaterna 
officiellt lanseras. Lucky Games får tillgång till de nya plattformsfunktioner som nyligen lanserades 
genom uppgraderingen till First Look Games 2.2, vilket inkluderar hantering av spel och tillgångar 
via ett helt nytt Studio Management Centre. Nyckelfunktioner inkluderar även att förmedla och 
bjuda in till arrangemang vid spellanseringar samt att hantera jurisdiktioner för varje unikt spel, och 
API-funktioner för åtkomst till spel- och spelstudiodata med möjlighet att automatiskt skapa 
innehåll.

”First Look Games är en innovativ plattform som kopplar samman spelutvecklare och spelutgivare. 
Genom vårt samarbete kommer vi att öka kvaliteten och regelefterlevnaden av 
spelmarknadsföring och vi ser fram emot ett givande samarbete framöver," säger Julian Borg-
Barthet, Chief Compliance officer för LL Lucky Games AB.

"Vi är glada över att Lucky Games ser fördelarna i vår plattform för att öka exponeringen av sina 
spel bland affiliates och spelare. First Look Games är här för att maximera exponeringen av Lucky 
Games spelportfölj. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Lucky Games där de utnyttjar den 
fulla potentialen i vår plattform och tjänster, och tar sina marknadsföringsaktiviteter till nästa nivå," 
säger Tom Galanis, grundare av First Look Games.
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Om LL Lucky Games

LL Lucky Games AB (publ) designar, utvecklar och marknadsför digitala spelautomater till 
speloperatörer. Bolaget grundades i Stockholm 2019 av veteraner inom spelutveckling, med fokus 
på spelupplevelser och design. Med kombinationen av kreativa krafter, tekniska kunskaper och 
affärskunskap har Bolaget utvecklat en bred spelportfölj. Bolaget är listat på Nasdaq First North 
Growth Market.
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