
Spinola Gaming sluter nytt strategiskt avtal med Mediacle för
partnermjukvara
Spinola Gaming är en ledande tjänsteleverantör inom lotteriprodukter, och de har nu slutit ett nytt strategiskt avtal med Mediacle för dess
fullt anpassningsbara partnermjukvara, MAP™. 

Spinola Gaming har gjort ett starkt avtryck på iGaming-branschen genom att erbjuda världsklassiga lotteriprodukter, inklusive globala
lotterier, anpassningsbara och skräddarsydda lotterier såsom skraplotter, instant games och jackpottspel med mera.

MAP™ är en partnermjukvara som riktar sig mot iGaming-produkter och hjälper operatörer att optimera och bedriva
marknadsföringskampanjer på ett effektivt sätt. MAP™ erbjuder en dynamisk mediaserver, omfattande rapportering och kostnadsfria
uppgraderingar. MAP™ använder den senaste molnbaserade tekniken för att hjälpa företag att uppnå maximal avkastning på sin
investering.

Som en del av detta strategiska samarbete blir Mediacle Spinola Gamings leverantör av partnermjukvara för dess partners och kunder.
Dessa kommer kunna dra nytta av MAP™ för att stärka och lansera marknadsföringsinsatser på ett snabbt och effektivt sätt, samtidigt
som de stärker sina varumärken.

“Detta samarbete är ett dynamiskt samarbete. Vi tror starkt att Mediacle Affiliate Platform (MAP™) är den perfekta produkten för våra
kunder när de stärker sina partnerprogram och sin marknadsföring. Ledande partnermjukvara som MAP™ hjälper att förstå och förenkla
digitala utmaningar i innovativ digital marknadsföring för våra partners.”, säger Ade Repcenko, VD på Spinola Gaming.

Mediacles VD Santosh Jain sade entusiastiskt, “Vårt team är redo att välkomna Spinola Gaming med öppna armar. Vi är väldigt glada att
förknippas med en av de bästa lotterileverantörerna i branschen. Detta är en utmärkt plattform för oss att använda våra styrkor och att
bredda vår globala närvaro..”

Besök map.mediacle.com för att lära dig mer om MAP™ iGaming Affiliate Software. För att läsa mer om Spinola Gaming, besök
https://spinolagaming.com/

För mer information kontakta:
E-post: IR@mediacle.com
www.mediacle.com
Telefon: + 46 8 43737866

Om Mediacle

Mediacle är ett globalt företag inom digital media och IT-lösningar som levererar heltäckande lösningar inom iGaming. Mediacle drivs av
passion, innovation och kompetens. Företaget har nått nya höjder genom att erbjuda kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster till beryktade
B2C-företag över hela världen. Mediacle bedriver sin verksamhet i London, Stockholm 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 Spinola Gaming

Spinola Gaming är en ledande leverantör av lotterimjukvara som erbjuder fullständiga lotterilösningar för myndigheter och statliga lotteri,
fysiska och nätbaserade speloperatörer och B2B-plattformsleverantörer. Företaget bygger kraftfulla och anpassningsbara lösningar över
alla marknader, oavsett skala.

Spinola Gamings produkter innefattar gobala lotterier, anpassningsbara och skräddarsydda lotterier, syndikatlotterier, skraplotter, instant-
spel, instant-lotterier. Företaget erbjuder även jackpottspel och försäkringar i en fullständigt administrerad och riskfri lösning.

Med den mest konkurrenskraftiga prismodellen på marknaden garanterar Spinola Gaming de högsta jackpottarna till den lägsta kostnaden
per lott, vilket ger operatörer högst möjliga marginaler och intäkter.


