
 
 

 

 
Platform161 köps upp av MGI  
 
Den ledande DSP-plattformen Platform161 har nu blivit en del av Media and Games Invest 
Group (MGI). Efter att ha investerat i ad tech-bolag såsom Verve, PubNative, Applift, 
ReachHero och Gamigo AG, har MGI skapat sig en stark marknadsposition inom annonsering- 
och gamingindustrin.  
 
Platform161 förvärvas av MGI som nästa steg i att uppnå global närvaro på den programmatiska 
marknaden. Det nyförvärvade företaget kommer att fortsätta sina DSP-tjänster, även om namnet 
Platform161 kan komma att förnyas inom en snar framtid. 
  
Platform161 fungerar som pusselbit i den grupp som fokuserar på teknik och innovation, just för att 
kunna fortsätta sin utveckling inom programmatisk innovation. Samarbetet med Verve, en 
platsbaserad mobil marknadsföringsplattform, och PubNative, en SSP och annonsbörs, erbjuds 
kunderna ett större annonslager- och nya annonseringsmöjligheter. Genom att bli en del av MGI tar 
Platform161 ny mark inom spel- och mobilreklambranschen, samt utökar sitt programmatiska 
produktutbud. Detta öppnar även upp för att ta emot fler kunder och uppdrag, som i sin tur kan skapa 
ett mer anslutet reklamekosystem globalt. 
  
- Detta är stort steg för Platform161. Vi tror på den strategi som MGI följer och vi är glada över att bli 
en del av denna snabbväxande grupp. Platform161 har ett mycket starkt produktutbud och MGI ger 
oss ett strategiskt värde, som gör det möjligt för oss att skala upp vår verksamhet och göra 
Platform161 till en integrerad del av MGI & Verve. Det känns bra att gå in i MGI-gruppen, säger Marco 
Kloots, VD på Platform161.  
 
-  Vi fortsätter att se en ökad efterfrågan på innovativ marknadsföring i Sverige och Norden. Genom att 
bli en del av MGI och Verve öppnas nu ännu fler möjligheter för nordiska bolag att i sin 
marknadsföring nå en global marknad på ett sömlöst och effektivt sätt, säger Carl Liverstam, 
Nordenchef på Platform161. 
 
- Med köpet av Platform161 har vi ytterligare utökat och stärkt MGI-gruppens position inom medie- 
och reklambranschen. Tillsammans har gruppen ett starkt erbjudande globalt med över 5 miljarder 
annonser i månaden, stark proprietärteknik, över 17 registrerade patent och ett globalt säljteam med 
kontor och anställda i över 20 länder – med en stark kundbas med många bluechipföretag. Denna 
maktfaktor i mediesektorn kommer också att stärka spelbranschen, särskilt när det gäller 
programmatisk reklam med syfte att värva nya användare till våra portföljspel och inför nya 
spellanseringar, säger Remco Westermann, VD på MGI. 
 
- Vi är glada över att ha Platform161 med på tåget eftersom de har byggt en utmärkt plattform och har 
ett fantastiskt team som kommer att hjälpa till med vårt europeiska fotavtryck och expansion till DOOH 
och CTV, säger Ionut Ciobotaru, VD på PubNative / CPO Verve Group. 
 
Om Platform161 
Platform161 är en ledande Demand Side Platform (DSP) som arbetar med både direktvarumärken, 
byråer och publicister. Med sin flexibilitet och möjlighet att skräddarsy kan plattformen anpassas efter 
flera olika användningsområden inom programmatic. Med kontor i Amsterdam, Hamburg, Istanbul, 
Madrid, New York och Stockholm finns deras anställda på plats över hela världen. Deras 
programmatiska erbjudanden inkluderar DOOH, ljud, video, native, display, in-app, med mera. 
Kampanjer som genomförs i deras användargränssnitt är optimerade med exklusiva verktyg för att 
säkerställa optimal räckvidd och engagemang inom målgruppen. Platform161s mål är att förenkla 
programmatiska köp, vilket gör det möjligt för alla att stärka sin digitala strategi. 
 
  



 
 

 
Om MGI 
Media and Games Invest plc, MGI, är ett snabbt och lönsamt växande företag inom de synergistiska 
och digitala medierna med onlinespelsektorer som strävar en strategi som bygger på strategin "köpa, 
integrera, bygga och förbättra". Detta för att organiskt växa och utnyttja konsolideringspotentialen 
bland sina viktigaste marknader. Under de senaste sex åren har MGI-koncernen framgångsrikt 
förvärvat och integrerat mer än 30 företag och tillgångar, samtidigt som de aktivt utnyttjar den digitala 
teknikens potential. Ett viktigt kriterium för utvidgningen av gruppen är synergi- och 
integrationspotentialer. Media and Games Invest är bland annat noterade i SCALE-segmentet på 
Frankfurt Stock Exchange och XETRA. 
 
Om Verve Group 
Verve Group driver mobilmarknadsföring genom Movement Science™ och ansluter varumärken till 
sina kunder över smartphones, DOOH, Connected TV, med mera. Med egenutvecklad 
platsinformation, patenterad teknik, högklassiga mobilinventarier och analysfunktioner blir det möjligt 
för marknadsförare att nå konsumenter med övertygande mobilreklamupplevelser som driver 
engagemang och försäljning i både den digitala och fysiska världen. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Kalle Löfstrand, Communications Advisor, Shomei 
kalle.l@shomei.se, +46 733 58 26 65 
 
Carl Liverstam, Managing Director Nordics, Platform 161 
carl.liverstam@platform161.com, +46 721 88 73 46 


