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Världens största Bitcoin-lotteri, Crypto Millions Lotto, tillkännagav lanseringen av sitt affiliate-program i samarbete med Mediacle. Crypto Millions Lotto
affiliate-program kommer att drivas av Mediacles affiliate-plattform (MAP™), allmänt känt för sitt robusta spårningssystem och affiliate friendly features.

Crypto Millions Lotto är ett av världens största Bitcoin-lotterier med en jackpott som startar på US $ 30,000,000 som ökar med varje dragning då ingen
vinnare hittas.  Vinstsumman betalas ut i USD eller Bitcoin.

Med sin bevisade kompetens inom iGaming-sektorn erbjuder Mediacle en tillförlitlig, flexibel, anpassningsbar och transparent iGaming-affiliate
marknadsföringsprogramvara, MAP™, som hjälper iGaming-operatörer att öka sina spelarförvärv och ROI från sin marknadsföring.

Bidragande faktor i att säkra samarbetet inkluderade den kvalitetsstämpel som nomineringarna till Best Affiliate Software på EGR B2B Awards skapat och
det engagemang som Mediacle dagligen visar upp i sitt arbete med att ständigt förbättra MAP™. 

Santosh Jain, VD för Mediacle, kommenterar samarbetet "Partnerskap med Crypto Millions Lotto är verkligen ett stort genombrott för oss, eftersom det här
kommer att hjälpa till med att etablera våra tjänster på iGaming-marknaden genom att framgångsrikt uppfylla behoven och kraven hos ett av världens mest
kända varumärken inom Bitcoin-lotterier.”

Läs mer om MAP™ iGaming Affiliate Software här: https://map.mediacle.com

 

För mer information, vänligen kontakta:

E-post: IR@mediacle.com

www.mediacle.com

Telefon: 08-120 560 15

 

Denna information är sådan information som Mediacle Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2019.

 

Om Mediacle

Mediacle erbjuder ett brett utbud av digitala marknadsförings- och IT-tjänster som uteslutande fokuserar på iGaming och e-handelsbranschen i stort. Några av dess
tjänster inkluderar MAP ™ iGaming Affiliate Software, Lead Generation Services, Digital Marketing Services, Software och IT Solutions. Företaget har en beprövad
produkt och tjänster som erbjuds till ledande B2C-varumärkena inom iGaming-industrin.

 


