
Nagarro åpner senter for IT-tjenester og 
kundestøtte på Malta 
 

• Et Valetta-basert senter skal gi bedre støtte til iGaming og EU-

baserte kunder 

• Nagarro er opptatt av å holde tritt med ny regelutvikling og å utnytte 

vekstmuligheter, for eksempel basert på DLT/blockchain. 

 

Malta, 27. november 2018: Nagarro, den verdensomspennende serviceavdelingen til Allgeier SE-
konsernet, har åpnet et senter for IT-tjenester og kundestøtte på Malta. Med det nye senteret på 
Malta er Nagarro posisjonert for å hjelpe europeiske kunder enda bedre – enten det gjelder å støtte 
iGaming-ledere med deres teknologibehov eller å styrke kundeserviceteamene (AMS) fra Malta for 
støtte over hele EU. Nagarros utvidede tilstedeværelse på Malta vil også bidra til å holde tritt med ny 
regelutviklinger og å utnytte vekstmulighetene i regionen, for eksempel fremveksten av Malta som 
en ledende DLT-destinasjon. 

Nagarros toppmoderne støttesenter – med høy sikkerhet og superrask Internett-forbindelse for å gi 
døgnkontinuerlig støtte – ligger strategisk plassert i Valetta. Det blir passende nok åpnet 
parlamentsekretær for finansiell tjenesteyting, digital økonomi og innovasjon, Silvio Schembri. Hans 
kontor støtter økonomien med et avgjørende fast track-program for å få inn IT-eksperter til å løse 
ferdighetsforskjellene på Malta. 

Schembri sa at gitt måten Maltas digitale økonomi utvikler seg på i så raskt tempo, vil selskaper som 
Nagarro fortsette å vokse og utvide. Schembri gjentok den maltesiske regjeringens politiske vilje til å 
navigere i ukjente farvann og utforske nye økonomiske nisjer som fører til et komplett økosystem. 

Nagarro er blant de første internasjonale teknologibedriftene som tester ut Maltas nye «fast track»-
behandling av arbeidstillatelser, noe som utløser et tidlig svar på å tette igjen ferdighetsgapet som 
bremser veksten av flere næringer i Malta. 

Om Nagarro 

Nagarro driver frem teknologiledede forretningsgjennombrudd for bransjeledere og -utfordrere. Når 
våre kunder ønsker å bevege seg raskt og lage ting, vender de seg til oss. I dag er vi over 5000 
eksperter i 20 land. Sammen danner vi Nagarro, den globale tjenestedivisjonen i München-baserte 
Allgeier SE. 

 

https://www.nagarro.com/
https://www.forbes.com/sites/rachelwolfson/2018/07/31/silvio-schembri-explains-how-malta-has-become-the-worlds-blockchain-island/

