
Wicket Gaming utser Rovio-legendaren
och affärsängeln Peter Vesterbacka
samt affärsängeln Kustaa Valtonen till
strategiska rådgivare
Wicket Gaming AB har idag utsett Peter Vesterbacka och Kustaa Valtonen till strategiska rådgivare. Peter
och Kustaa, som båda är kända affärsänglar, kommer bidra med viktig kompetens och erfarenhet vid
strategiska beslut gällande affärsutveckling och marknadsföring/varumärkesbyggande. Därutöver har de
stora internationella affärsnätverk som kommer vara betydelsefulla för Wicket Gamings expansionsplaner.
Via sitt gemensamma bolag Random Ventures OY är Peter och Kustaa aktieägare i Wicket Gaming sedan
tidigare.

Om rådgivarnas bakgrund

Peter Vesterbacka är en entreprenör och ängelinvesterare från Finest Bay Area i hjärtat av Eurasia, Helsingfors,
Finland. Varumärkesgemenskaper som skapats och initierats av Peter inkluderar HP Bazaar, Mobile Monday, Slush
och Startup Sauna för att nämna några. Han var under många år marknadschef på det finska spelundret Rovio med
aliaset “the Mighty Eagle” där han tog varumärket Angry Birds till oöverträffade höjder. Peter är också för
närvarande adjungerad professor i innovation och entreprenörskap vid Tongji University, ett av de ledande
universiteten i Kina. 2011 utsåg Time Magazine Peter till en av de 100 mest inflytelserika personerna på jorden.

Kustaa Valtonen har en bakgrund inom IT-branschen på företag som HP och Microsoft. Han har varit en aktiv
ängelinvesterare under de senaste 15 åren och investerat i mer än tio företag inom branscher som spel, SaaS och
fastighetsbranschen. Han arbetar aktivt inom globala investerar- och affärsnätverk. Kustaas stora fokus ligger på att
bygga tunneln Helsingfors-Tallinn.
 

I en kommentar säger Peter Vesterbacka:

"Cricket är en enorm sport och jag förväntar mig att Wicket Gaming kommer att göra cricketspel till något ännu
större. Wicket Gaming har lyckats få ihop fantastiska talanger."

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: eric@wicketgaming.com   
Telefon: +46 70 780 52 00

Om Wicket Gaming
Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla
och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har

mailto:eric@wicketgaming.com


Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila
enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet
är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk
plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.

 

http://www.wicketgaming.com/

