
LeoVegas ansluter sig till Mediacle för lokalisering och
konsulttjänster
Mediacle, en global leverantör av digitala medier och IT-lösningar i iGaming-industrin, har tecknat ett avtal med LeoVegas om att erbjuda lokalisering och
marknadsföringstjänster. LeoVegas är den senaste operatören att bli kund hos Mediacle för att öka sin närvaro och tillväxt på nya marknader.

LeoVegas är ledande inom casino och vinnare av 'Mobile Casino of the Year 2019' vid International Gaming Awards . LeoVegas erbjuder en innovativ och
marknadsledande spelupplevelse och är kända som 'King of Casino'.

Mediacle erbjuder effektiva och kraftfulla verktyg som hjälper iGaming-operatörer att expandera på nya  marknader och nå ut till fler kundgrupper.

”Vi är mycket glada över att LeoVegas blir vår kund och jag är övertygad om att vi kommer att hjälpa dom att växa ännu snabbare i utvalda marknader”, säger Santosh
Jain, VD för Mediacle Group. ”Mediacle har bevisat sin expertis genom att erbjuda sina tjänster och support till de framstående B2C-varumärkena inom iGaming-
branschen. Att vi lyckas få LeoVegas som kund är ett bevis på att vi levererar en hög kvalitet i vårt arbete”

Avtalet med LeoVegas förväntas ha en liten positiv ekonomisk påverkan på Mediacles intäkter på kort sikt. 

Om du vill veta mer om Mediacle och de tjänster som det erbjuder, besök www.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 03 september 2019.

Om Mediacle

Mediacle erbjuder fullständiga lösningar uteslutande för iGaming-sektorn. Med fyra decenniers erfarenhet av den digitala världen består företaget av en grupp
ädelstenar som är extremt passionerade av teknik, marknadsföring och programvara. Mediacle har nu sina kontor 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 LeoVegas Mobile Gaming Group                                                                    

LeoVegas passion är ”Leading the way into the mobile future”. LeoVegas är det ledande GameTechbolaget och ligger i framkant med den senaste
teknologin för mobilspel. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna
marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live
casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala varumärket i Storbritannien.
LeoVegas är en global koncern där LeoVegas AB (publ.) är moderbolaget. LeoVegas AB (publ.) bedriver inte någon spelverksamhet utan det operativa
arbetet sker i dotterbolagen inom koncernen. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com


