
Mediacle slår sig in på den amerikanska marknaden och ingår
avtal med sin första amerikanska klient
Mediacle, ett växande företag inom digital marknadsföring och IT-lösningar, tillkännager sitt inträde på den amerikanska marknaden genom att ingå avtal
med Scores Gaming, sin första USA-baserade klient. Mediacle kommer att erbjuda sin anslutna mjukvara MAP™ tillsammans med affiliate-
marknadsföring, SEO och CRM-tjänster som en del av kontraktet.

Scores Gaming driver ett online casino på New Jersey-marknaden under varumärket Scores Casino under licens från New Jersey Division of Gaming
Enforcement (DGE).

Efter att ha börjat sin resa år 2013 har Mediacle fått utmärkelser för sitt utbud av tjänster som erbjuds olika B2C iGaming-bolag över hela världen. Företaget
är ett aktat namn inom områdena Affiliate Marketing, SEO, Content Marketing, Design and Development och Software services för att nämna några
områden. Idag förlitar över 200 kasinomärken globalt på Mediacles affiliateplattform (MAP ™) för sina affiliateprogram. Mediacle har blivit ett av de bästa
valen för iGaming-operatörer som letar efter hållbarhet, innovation och kvalitet.

”Det är med stort nöje jag kan presentera den nya kunden Scores Casino som är ett spirande onlinekasino som erbjuder toppklassiga speltjänster för New
Jersey-marknaden. Mediacle har varit framgångsrikt när det gäller att erbjuda robusta, dynamiska och kostnadseffektiva IT- och marknadsföringslösningar
till alla sina iGaming-kunder på den europeiska marknaden och vi ser fram emot att nu expandera till den snabbt växande amerikanska marknaden, säger
Santosh Jain, VD för Mediacle.

Han tillägger vidare, "Vi är mycket glada över att ha blivit utvalda av Scores Gaming eftersom detta kommer att erbjuda oss en plattform för att lyfta upp vår
närvaro och växa ytterligare på den amerikanska marknaden."

Avtalet med Scores Gaming förväntas ha en positiv ekonomisk påverkan på Mediacles kortfristiga intäkter.

Besök www.mediacle.com för att veta mer om Mediacle och de tjänster vi 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 23 oktober 2019.

Om Mediacle

Mediacle erbjuder en komplett verktygssats för iGaming-ekosystemet, som lovar kvalitet, kreativitet och prisvärdhet. Företaget har en imponerande rekord
av prestationer när det gäller att erbjuda omfattande digital marknadsföring och IT-tjänster till iGaming-varumärken i världsklass. För närvarande verkar
företaget i London, Stockholm och Bangalore.

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


