
Play Gamified lanserar sitt partnersprogram med Mediacle
Play Gamified Limited har skrivit på med Mediacle för att lansera sitt nya partnersprogram, Prize Affiliates. Prize Affiliates är ett program
som helt kommer använda sig av Mediacles affiliateplattform (MAP™), vilket är en högkvalitativ partnersmjukvara som har haft beprövad
framgång i iGaming-branschen.

Prize Affiliates har just nu fyra casinovarumärken som drivs av Skillonnet, Betable och Nektan. Deras mål är att expandera sin portfölj
genom att lägga till fler varumärken till sitt nätverk.

Mediacles affiliateplattform (MAP™) är framtagen med hjälp av den senaste tekniken för att möjliggöra för iGaming-företag att optimera
och bygga dynamiska partnersprogram som är enkla att administrera. Utöver detta erbjuder även MAP™ kampanjer i flera nivåer där
partners kan köra ett flertal kampanjer samtidigt för att öka sina vinstmarginaler.

Play Gamifieds VD, Ryan Solomon, sade följande: ”Vi är glada att samarbeta med Mediacle för vårt partnersprogram. Vi imponerades av
deras teknik och de kvalitativa funktioner som de erbjuder via deras iGaming-mjukvara, MAP™”

Han lade även till ”Vi har ett bra samarbete med teamet bakom MAP™ och känner oss trygga med att de kan hjälpa oss att accelerera vår
tillväxt enormt under de närmsta åren.”

Santosh Jain, VD för Mediacle Group, sade “Vi är glada över att nu även ha Play Gamified som en av våra kunder. MAP™ har blivit
ledande i branschen som iGaming-mjukvara för partners under de senaste åren, och detta cementerar ytterligare vår position som den
bästa partnerslösningen för iGaming-operatörer”.

Avtalet med Play Gamified förväntas ha en liten positiv inverkan på Mediacles intäkter 2019 och kontraktet kommer förmodligen att
förlängas 2020.

Besök map.mediacle.com för att lära dig mer om MAP™ iGaming Affiliate Software och deras erbjudande.

Partners kan registrera sig för Prize Affiliates-programmet här: https://www.prizeaffiliates.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 09 september 2019.

Om Mediacle

Mediacle är ett snabbt växande företag som fokuserar på digital media och IT-lösningar som erbjuder autentiska och innovative iGaming-
lösningar genom att garantera kvalitativa tjänster och bra support. Företaget har en imponerande meritlista av att ha jobbat med ett par av
de mest framstående casinoföretagen i iGaming-branschen.

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.


