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Brandbee tecknar ramavtal för Videobee med Supreme 
Ventures i Filippinerna 

Brandbee har ingått ett ramavtal för sin plattform Videobee med speltillverkarna Supreme 
Ventures i Filippinerna. Videobee ska användas för att lansera Supreme Ventures nya 
bingosatsning Quickers Quick Bingo. Avtalet löper under 24 månader.  

 
Quickers Quick Bingo är ett nytt koncept av speed bingo utvecklat av Supreme Ventures där 
ett spel tar maximalt 3 minuter och spelarna erbjuds underhållning genom livemusik mellan 
spelen. Supreme Ventures avser att lansera Quickers Quick Bingo på totalt 140 bingohallar 
över hela Filippinerna där Bingo ng Bayan i Marikina City, Manila, är först ut.  
 
Brandbee har tecknat ett ramavtal med Supreme Ventures avseende produkten Videobee för 
de kommande 24 månaderna. Ordervärdet uppgår till 10.000 PHP, motsvarande drygt 1850 
SEK, per spelhall och månad. Priset avser licensavgiften för Videobee och potentialen i 
samarbetet ligger i den gemensamma målsättningen att inkludera samtliga 140 spelhallar i 
ramavtalet. 
 
"Digital marknadsföring har en avgörande roll för att Quickers ska lyckas. Vi har ingått detta 
avtal med Brandbee med målet att genom deras helhetslösning sätta våra bingohallar på 
kartan och attrahera en yngre generation bingospelare. Genom Brandbee kommer Quickers 
att nå specifika målgrupper med djärva, modiga och kreativa kampanjer som verkligen kommer 
att engagera mottagarna.” säger Tomas Barrinuevo, VD för Supreme Ventures. 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Jonas Litborn, t.f VD 
Telefon: +46 70 640 02 53 
ir@brandbee.com 

 
Om Brandbee Holding AB 
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för 
företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett 
kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill 
stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom. 
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com. 

 

Denna information är sådan information som Brandbee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 20 september 2019. 
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