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Gaming Corps och Rebel Ventures i samarbete kring sportspel åt 
världskända idrottsklubbar 
 
Pressmeddelande, 2015-11-26 
 
Datorspelsbolaget Gaming Corps (Nasdaq: GCOR) inleder samarbete 
med amerikanska Rebel Ventures om att utveckla spel för några av 
världens största idrottsklubbar. 
 
Det Uppsalabaserade spelföretaget Gaming Corps har sedan i somras tecknat 
samarbetsavtal med en av världens största online-kasinooperatörer ("BetSoft"), köpt 
basketspelsbolaget VisualDreams och byggt ett starkt företag med några av Sveriges 
bästa talanger. 
 
Idag kan Gaming Corps addera amerikanska Rebel Ventures till listan av 
samarbetspartners. Rebel Ventures har framgångsrikt specialiserat sig på knyta samman 
sina uppdragsgivare inom idrottsvärlden med spel, sociala medier och digital 
marknadsföring. 
 
Rebel Ventures, som är baserat i Los Angeles, med en stark närvaro i New York och 
Madrid, jobbar idag med bland andra Real Madrid CF, Liverpool FC, och Los Angeles 
Kings. Hela listan går att finna på deras hemsida rblventures.com 
 
Gaming Corps och Rebel Ventures första gemensamma projekt kommer att handla om 
att engagera basketfans knutna till en av de klubbar det amerikanska bolaget idag 
arbetar med. Projektet är beräknat att bli känt redan under första kvartalet nästa år. 
 
“The worlds of technology and sports are now fully intertwined and the market is starting 
to recognize its massive potential,” säger Craig Howe, VD för Rebel Ventures. “Our team 
is dedicated to enhancing the experience of fan bases throughout the world and we’re 
extremely excited for this partnership as we believe a gamification overhaul is the next 
step for this booming industry,” tillägger Craig Howe. 
 
Som en bonus ger detta samarbetsavtal Gaming Corps tillgång till några av USA:s mest 
erfarna experter på digital marknadsföring och sociala medier. 
 
"Rebel has showcased great work and innovation for some of the leading sports brands in 
the world,” säger Nicklas Dunham, CEO och medgrundare, Gaming Corps. “With us now 
working together, we’ll be able to use both of our expertise to bring digital sports 
engagement and gaming together.” 
 
För mer information om bolagen, besök www.rblventures.com och www.gamingcorps.com 
 
 
 
För IR-relaterade frågor och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta: 
Douglas Norström, Kommunikations- och marknadschef, Gaming Corps. T: +46(0)72 164 81 81, ir@gamingcorps.com 


