
GiG tecknar med Mediacle för lokalisering och konsulttjänster
GiG (Gaming Innovation Group), en ledande iGaming-operatör, har tecknat ett avtal med Mediacle om lokalisering och konsulttjänster för
att utöka räckvidden på tillväxtmarknader.

GiGs portfölj har sex interna casino- och sportspelmärken som är väl etablerade på iGaming-marknaden. Detta avtal kommer att stödja
GiG att positionera sig som en ledare på nya och snabbt växande marknader.

Mediacle, en global leverantör av digitala medier och IT-lösningar för iGaming-industrin, erbjuder omfattande och mycket innovativa
marknadsföringslösningar till framstående B2C iGaming-varumärken. Med expertis under fyra decennier inom iGaming-sektorn erbjuder
Mediacle djupa anpassningstjänster och lokaliseringstjänster för att stödja operatörer att hitta framgång på olika marknader. Mediacle
kommer att leverera innovation, kvalitet och värde som är förordningarna som skiljer företaget från resten.

Ross Parkhill, chef för Casino för GiGs interna B2C-varumärken, säger: ”Det gläder oss att ha knutit ett avtal med Mediacle och ser fram
emot att arbeta med dem för att stödja vår marknadsföringsstrategi och expansion till nya marknader. Mediacle hjälper vårt
flaggskeppsmärke Rizk att tillhandahålla ett lokalt erbjudande för våra spelare samt att förbättra förvärv och bibehållande av spelare. ”

Santosh Jain, verkställande direktören för Mediacle, sade: ”Vi är glada över att ha tecknat ett ledande namn som GiG och vi ser fram emot
att arbeta med dess team. Vi har säkert framstått som ett av de mest framgångsrika företag inom digitala medier och IT-lösningar som
erbjuder dynamiska och kostnadseffektiva marknadsföringslösningar till välkända varumärken inom spelindustrin. Avtalet med GiG är ett
bevis på vårt engagemang, tillväxt och leveransbarhet. ”

Avtalet med GiG förväntas ha en liten positiv ekonomisk påverkan på Mediacle intäkter på kort sikt. Kontraktet kommer sannolikt att
förlängas 2020 efter den inledande perioden.

Besök www.mediacle.com för att veta mer om Mediacle och de tjänster den erbjuder.

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 26 juli 2019.

Om Mediacle

Mediacle är ett ledande företag för digitala medier och IT-lösningar som består av ett mycket begåvat och engagerat team som är extremt
passionerade och drivna med att erbjuda värdefulla tjänster till sina kunder. För närvarande erbjuder företaget sina tjänster i Stockholm,
London och Bangalore.

Mediacle Group AB (publ) är ett svenskt aktiebolag med företagsidentitetsnr. 559026-5566 och ett säte i Stockholm. Reglerat av
aktiebolagslagen är företaget noterat på den nordiska tillväxtmarknaden (NGM) Stockholm med ticker-symbolen MEGR.

Om Gaming Innovation Group (GiG):

Gaming Innovation Group Inc. är ett teknikföretag som erbjuder lösningar, produkter och tjänster i hela värdekedjan i iGaming-industrin.
Gaming Innovation Group grundades 2012 och är "Att öppna upp iGaming och göra det rättvist och roligt för alla". Genom sitt ekosystem
med produkter och tjänster sammanför GiG operatörer, leverantörer och användare för att skapa de bästa iGaming-upplevelserna i
världen. Gaming Innovation Group verkar utifrån Malta och är dubbelnoterat på Oslo Börs under tickersymbolen GIG och på Nasdaq
Stockholm under tickersymbolen GIGSEK. www.gig.com


