
ComeOn tecknar avtal med Mediacle för dess lokaliserings- och
konsulttjänster
Mediacle, ett snabbväxande företag inom digital marknadsföring och IT-lösningar inom iGaming-sektorn, har nu tecknat avtal med
ComeOn för att erbjuda lokaliserings- och konsulttjänster. ComeOn är en del av Cherry AB, ett av de äldsta och mest pålitliga svenska
spelföretagen som varit verksamma sedan 1963.

Med knappa fyra årtionden av erfarenhet inom iGaming-sektorn kan Mediacle erbjuda högkvalitativ anpassning och lokalisering inom
marknadsföring- och mjukvarulösningar för iGaming-branschen.

“Vi är extremt nöjda över att tecknat avtal med ännu ett stort iGaming-varumärke som ComeOn, vilket är en del av Cherry. Detta är ett
bevis på vår tillväxt, vår hängivelse och vår vilja att möta alla krav och önskemål från våra kunder. Mediacle har definitivt bevisat sin
kompetens och potential genom att erbjuda kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar till de bästa B2C-varumärkena inom
spelbranschen”, sade Santosh Jain, VD på Mediacle. “Vårt samarbete med ComeOn kommer hjälpa oss att bredda vår närvaro i
iGaming-branschen”, lade han till.

Avtalet med ComeOn förväntas ha en positiv ekonomisk inverkan på Mediacles kortfristiga intäkter.

Besök www.mediacle.com för att lära dig mer om Mediacle och de tjänster de 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 8 november 2019.

Om Mediacle

Mediacle uppmuntrar kreativitet, innovation och tillväxt genom att erbjuda omfattande digitala medier och IT-lösningar till premium B2C-
märken, exklusivt för iGaming-industrin. Företaget har visat en enorm tillväxt genom åren och drivs av kompetenta individer som är extremt
passionerade för att erbjuda de bästa tjänsterna inom Lead Generation som sticker ut i både kvalitet- och servicenivåer. För närvarande
verkar företaget i London, Stockholm och Bangalore.

 

Mediacle Group AB (publ) är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer: 559026-5566 som har säte i Stockholm. Reglerat av
aktiebolagslagen är företaget noterat på den nordiska tillväxtmarknaden (NGM, Nordic MTF) med ticker-symbolen MEGR.


