Tipster går ihop med Mediacle för dess nya partnerprogram
Ledande spelsajten Tipster har utannonserat lanseringen av dess nya partnerprogram i samarbete med Mediacle. Tipsters Sportwettenprogram drivs av Mediacles partnerplattform (MAP™), som erbjuder en kompetent, pålitlig och kostnadseffektiv plattform för
partnermarknadsföring och administration för iGaming-företag.
Mediacles partnerplattform (känd under namnet MAP™) är en robust iGaming-mjukvara för partners som är byggt med avancerad
molnteknik och använder de senaste marknadsföringsverktygen och teknikerna. Utöver detta är MAP™-mjukvaran även mycket
användarvänlig och kan anpassas efter verksamhetens behov. Rapporteringen och administrationen i MAP™ är högpresterande och
hjälper partners att analysera och övervaka prestanda och statistik på detaljnivå.
“Vi är väldigt glada att samarbeta med Tipster. Detta är en fantastisk möjlighet för oss då detta samarbete med Tipster hjälper oss att
bredda och stärka vår kompetens då vi utmanar våra egna gränser”, sade Santosh Jain, VD på Mediacle.
Han tillägger att ”MAP™-teamet ser fram emot detta och är övertygade om att denna resa för Tipster och Mediacle kommer vara lönsam
för båda parter.”
Avtalet med Tipster förväntas ha en positiv påverkan på Mediacles intäkter under 2019 och kontraktet kommer troligtvis utökas år 2020
efter den första avtalsperioden.
Läs mer om MAP™ partnermjukvara för iGaming genom att besöka 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 05 september 2019.

Om Mediacle
Mediacle är ett snabbt växande företag som fokuserar på digital marknadsföring och IT-lösningar. De är stolta över att erbjuda kvalitativa
tjänster inom iGaming. Under åren har företaget växt signifikant och erbjuder nu sina tjänster till ett par av de mest framstående B2Cföretagen i iGaming-branschen. Företaget bedriver just nu sin verksamhet i Stockholm, London och Bangalore.
Mediacle Group AB är ett svenskt företag med organisationsnummer 559026-5566 och med registrerat kontor i Stockholm. Regleras av
aktiebolagslagen och är listat på Nordic Growth Market (NGM) Stockholm med symbolen MEGR.

Om Tipster
Tipster är ett ledande varumärke inom sportsbetting och har officiell licens från MGA som spelleverantör sedan 2011. På denna snabbt
växande marknad har Tipster blivit accepterad som ledande leverantör tack vare sin egen oddshantering och innovativa bettyper. Tipsters
stora utvecklarteam och oddsspecialister garanterar snabba uppdateringar på odds och en säker plattform. Med över 180 anställda över
hela Europa och med över 1 500 matchobservatörer garanterar Tipster högvkalitativa odds på sin plattform.

