Casino Cosmopol i Stockholm fyller moppe den 13 mars.
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Casino Cosmopol firar 15 år i
nöjesbranschen
Nästa vecka är det 15 år sedan vi slog upp portarna till Casino Cosmopol på
Kungsgatan 65 i Kungliga Huvudstaden. Tiden springer verkligen iväg! Under
dessa år har vi haft över 6 000 000 besök och faktum är att vi tog emot det
sex miljonte besöket så sent som i söndags.
Givetvis vill vi fira våra 15 år i nöjesbranschen tillsammans med våra gäster
och vår personal! Firandet pågår i dagarna två och startar på tisdag, den 13
mars med en hel del happenings, som vi hoppas blir uppskattade. Idéer och
uppslag har vi casinots engagerade personal att tacka för då många av dem
varit med i planeringen. Så roligt!
Temat för firandet är förstås 15, så vi sänker priset för entré och årskort till
15 kronor på tisdag. Det blir en 15:- jubileumsturnering i pokerrummet dagen
till ära. På kvällen dukar vi upp en buffé i restaurangen, även den för
födelsedagspriset 15 kronor. Vi kommer att ha specialturneringar i slots och
Black Jack. Eftersom vi fyller moppe, har vi 15 jättefina och miljösnälla
elmopeder som tävlas ut i form av en Mystery Jackpot under hela vecka 11.
Man behöver inte ens ha en vinnande kombination på maskinerna för att
vinna en av dem! Och eftersom jag har en alldeles särskild passion för allt
som glittrar och bling i synnerhet, har vi en extra fin silverglittrande moped
som står som ett fint smycke på casinot ända till nyårsafton, då också den
kommer att tävlas ut.

På onsdagen den 14 mars kommer ett par hundra speciellt inbjudna gäster
för att fira med oss och då blir det musik, dans och magi, precis som det skall
vara på ett riktigt casino!
Våra drygt 500 medarbetare ska förstås också få ta del av festligheterna. Utan
dem vore vi ingenting. Jag är så stolt över alla mina medarbetare som varje
dag gör ett fantastiskt arbete i enlighet med vårt servicekoncept, som vi valt
att kalla Creating Memories. Det är just det vi vill skapa hos våra gäster – en
upplevelse värd att minnas. Oavsett om man har spelat eller inte, vunnit eller
ej, hoppas vi att man bär med sig en minnesvärd upplevelse.
Men… det är inte bara glitter och glamour på Casino Cosmopol, även om jag
skulle önska det… En viktig del i vårt värdskap är arbetet med att förebygga
spelproblem. Vi kallar det spelansvar. Vårt arbete med spelansvar handlar

bland annat om att utbilda våra medarbetare i att upptäcka gäster som visar
tecken på ett osunt spelande. När vi anar att en gäst börjat få problem med
sitt spelande, tar vi aktivt kontakt för att ha ett samtal om dennes
spelbeteende och hur personen ifråga mår. Vi kan då även ge råd om vart
man kan vända sig för att få stöd och hjälp och erbjuder även ett avtal om
besöksförbud eller besöksbegränsning. Hos oss går alltid ansvar före vinst.
Myterna om ett casinobesök är många… måste man kunna spela? Är det dyrt?
Det enkla svaret är att många inte spelar alls. Många kommer för att umgås,
äta en lunch, lyssna på musik under en After Work, eller ser en show och äter
middag. Man kommer för att ta del av en atmosfär som tar dig långt utanför
Sveriges gränser.
Välkommen på ett besök och till en helt ovanlig upplevelse!
Thérèse Liljeqvist
Casinochef i Stockholm

Casino Cosmopol är ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel. På uppdrag av
regeringen driver vi sedan 2001 den fysiska casinoverksamheten i Sverige med
internationella casinon som erbjuder en spännande mix av spel, mat och nöje.
Våra casinon kan du besöka i Stockholm, Göteborg och Malmö.

