
 
 

 

 

01.06.18 062685016e2d18afe7707c395aa528fb. 01/02 
 

Pressemeddelelse 

 

Nagarro opretter teknisk center på Malta for at 

fokusere på sin voksende kundekreds inden for 

iGaming 

 Udvidet tilstedeværelse på Malta gør Nagarro til den ideelle strategiske partner for 

virksomheder inden for iGaming og fintech 

 Maltas placering i nærområdet gør det også nemmere at yde uovertruffen support og 

databeskyttelse til europæiske kunder 

 

Malta, 1. juni 2018: Nagarro, en førende leverandør af high-end-teknologiydelser til digital innovation 

og disruption, fortsætter sin hurtige internationale vækst. Med et nyt IT-supportcenter på Malta bringer 

Nagarro sig nu i position til at assistere kunder over hele Europa endnu bedre med mulighed for at 

holde trit med de nye udviklinger og udnytte vækstmulighederne i regionen. Nagarro har allerede slået 

sin position fast som en foretrukken IT-servicepartner for mange førende virksomheder med en stærk 

tilstedeværelse på Malta og en voksende kundekreds inden for iGaming og med NetEnt som en af sine 

største kunder.  

"I de seneste ti år har Nagarro været en central innovationspartner for NetEnt, og de lytter altid til vores 

behov," udtalte Ludvig Kolmodin, CTO hos NetEnt. "Vi er den førende udbyder af digitale casinospil, og 

Nagarro hjælper os med at bevare forspringet i kampen ved at yde os fremragende udviklingssupport. 

De arbejder tæt sammen med os inden for områder som RGS-udvikling, overensstemmelse med flere 

jurisdiktioner, spilkompatibilitet på computere og mobile enheder vha. HTML5, miljøstyring og IT-

support 24 timer i døgnet."  

Når det gælder de voksende muligheder på Malta, sagde Associate Director of Sales hos Nagarro, 

Arindam Das: "Vi forstår, at Malta er et nøglemarked for iGaming- og fintech-virksomheder, som 

komplementerer resten af Europa. Med et konstant behov for hurtigere output, høj kvalitet, innovation 

og velkvalificerede ressourcer har virksomheder brug for high-end-teknologirådgivning og -løsninger, og 

det er her, Nagarro spiller en afgørende rolle. Som strategisk partner for mange lokale virksomheder 

har det været vores fokus at levere det bedste med gennemsigtighed, ejerskab og fleksibilitet". 

"Malta oplever et fortsat boom inden for iGaming og fintech. Nagarros omdømme i branchen og den 

konkurrencedygtige onshore/offshore-model er yderst attraktiv, når det handler om at imødegå behovet 

for kvalificerede ressourcer med IT-kompetence i regionen," siger Enrico Bradamante, Senior Business 

Advisor hos Nagarro, Malta.  

Malta er også en strategisk placering for servicering af kunder. Med den generelle forordning om 

databeskyttelse (GDPR), som trådte i kraft i Europa for nylig, er der et øget behov for beskyttelse af 

kundedata. Malta er ved at udvikle sig til en ideel placering for oprettelse af langsigtede dedikerede 

udviklingscentre for Europa. Dette nye kontor skaber også fremragende muligheder for udnyttelse af 

Nagarros kompetencer blandt potentielle kunder i middelhavslandene. 

 

Om Nagarro 

Nagarro leverer teknologiske services inden for digital disruption til både brancheledere og opvoksende virksomheder. Når vores 

kunder ønsker at bevæge sig hurtigt og få ting til at ske, kommer de til os. Vi kombinerer design, digital og data for at hjælpe dem 
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med at hæve sig over konkurrenterne. Vi udmærker os i kraft af vores fleksibilitet, fantasi og absolutte engagement i vores 

kunders forretningssucces. I dag er vi mere end 4500 eksperter i 16 lande. Tilsammen udgør vi Nagarro, den globale 

serviceafdeling for München-virksomheden Allgeier SE. 
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