Infinileads SL rekryterar Niklas Lundström som Product Director
Infinileads SL har rekryterat Niklas Lundström som Product Director för att säkerställa framtida
tillväxt och vidareutveckling av våra nuvarande och kommande produkter.
Niklas Lundström har mer än 10 års erfarenhet av iGaming industrin, han har tidigare arbetat hos
Catena Media och Evoke Gaming. Lundstrom har omfattande erfarenhet i att optimisera produkter
samt lansera nya i konkurrenskraftiga marknader.
”Vi är glada att Niklas Lundström kliver på som Product Director och är övertygad att han kommer se
till att våra produkter och framtida lanseringar blir ännu bättre. Han har redan visat sig vara ett
tillskott till teamet med sin positiva attityd och personlighet säger Eric Stööp, grundare av Infinileads
SL.”
Niklas Lundström, nya Product Director säger: ”Jag är taggad att börjar arbeta med ett sånt
sammansvetsat team som Infinileads SL är och jag är imponerad av det jag sett hittills. Jag har fullt
förtroende för mina kollegor, vår strategi och mitt egna bidrag till teamet.”
Infinileads SL lanserade Slotjava.es tidigt 2018 för den spanska marknaden. Idén var att skapa en
helhetsupplevelse när det kommer till gratis slots och online casinon. Lanseringen av Slotjava.es blev
väl bemött och är nu en av de största jämförelsesajterna för online casinos och slots i Spanien.
”Jag tror det är viktigt att vara transparant och rättvis med informationen som man delar med sig,
vare sig det är en recension av ett online casino, slot eller en kampanj. Det tillsammans med hårt
arbete är en av anledningarna till att Slotjava.es blivit en sån populär produkt” säger Eric Stööp,
grundare av Infinileads SL
Varumärket ”Slotjava” skapades först med lanseringen av Slotjava.it för den italienska marknaden.
Strategin var optimerad för Italien men grundtanken med gratis slots och endast promotera online
casinon med licens var densamma.
”Varje marknad är annorlunda, men vår lansering och strategi blev uppskattad ännu en gång och nu
är Slotjava.it en av de största jämförelsesidorna i Italien” säger Stööp.
Sen dess har de lanserat Onlinecasinosportugal.pt för den Portugisiska och Latin Amerikanska
marknaden och de kommer strax gå in i Brasilien med Slotjava.com.br.
Stööp tillägger, ”Onlinecasinosportugal.pt är ännu en produkt som vi är stolta över och det är ett
stabilt kompliment till våra andra sidor, framförallt nu när vi precis lanserat Slotjava.com.br för den
brasilianska marknaden. Brasilien har alltid varit intressant för oss och jag tror det är rätt tid att kliva
in med våra produkter”

Om Infinileads SL
Infinileads SL är ett snabbväxande lead generation bolag som grundades tidigt 2018. Vårt huvudfokus
är iGaming och vi har flera produkter som genererar leads till operatörer i Spanien, Italien, Portugal,
Brasilien och Latin Amerika. Bolaget består av 5 anställda och flera frilansare och huvudkontoret
ligger i Marbella, Spanien.

