
 

 
    Stockholm den 6 feb 2018 

Jojka signerar ytterligare ett stort spelbolag. 
 

Jojka har tecknat avtal med The Multi Group LTD som bland annat driver Multilotto och som 
är känt för att erbjuda spelare möjligheten att satsa på resultatet i ett stort antal 
internationella och statliga lotteridragningar. 
 

Det årliga initiala ordervärdet som samarbetet genererar uppgår till i storleksordningen  
3 000 000 SEK på en starkt expanderande marknad. Avtalet är ett tillsvidareavtal och består 
av en fast och en rörlig nyttjande relaterad del. 
 
”Jag är mycket stolt över att kunna presentera detta samarbete. Vi har tidigare tecknat avtal med 

flertalet spelbolag men att vi kunnat ro Multilotto i hamn visar på att vårt fokuserade arbete mot 

spelbranschen verkligen betalar sig. Vår nyutvecklade plattform uppskattas verkligen av 

spelbranchen”,  säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications AB i en inledande kommentar.” 

Vi ser ytterligare starka intressen från andra bolag inom spelbranschen vilket förhoppningssvis leder 

till nya avtal”. säger Rutger Lindquist i en avslutande kommentar.” 

”Vi valde Jojka som leverantör efter genomgång av de plattformar som marknaden erbjuder. Jojkas 

plattform var effektivare och deras tekniska förståelse hög, vi fick de svar på våra frågor vi önskade, 

det visar på att de förstår vår bransch”, säger Marcus Cordes, COO för The Multi Group LTD i en 

kommentar. 

Genom att fokusera på användarvänlighet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra 
kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger 
relationer. 
Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter. 
 
För ytterligare information kontakta:  
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com,  www.jojka.com 

 
Om Jojka 
Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera 
med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad 
produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha 
bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt 
en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har 
runt 850 aktieägare. 
 
Denna information är sådan information som Jojka är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 6 februari 2018 
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