
Wicket Gaming utser Jonathan Neil
"Jonty" Rhodes till strategisk rådgivare
Wicket Gaming AB (publ) har idag utsett Jonathan Neil “Jonty” Rhodes till strategisk rådgivare. Jonathan
kommer hjälpa bolaget med affärsutveckling och bidra med sitt internationella affärsnätverk framför allt i
Indien och Sydafrika.

Om rådgivarens bakgrund:

Jonathan Neil "Jonty" Rhodes (född 27 juli 1969) är en sydafrikansk professionell cricketkommentator och tidigare
test- och One Day International cricket-spelare. Han anses vara en av de bästa fältarna (den spelare som ska
begränsa antalet runs som anfallaren gör och/eller få ut en slagman) genom tiderna och var den första
sydafrikanska cricketspelaren att ta 100 ODI-fångster. Han spelade för det sydafrikanska cricketlandslaget mellan
1992 och 2003. Han är för närvarande assisterande tränare för Punjab Kings i Indian Premier League. Jonathan har
ett omfattande nätverk inom cricket, speciellt i Indien och Sydafrika.

I en kommentar säger Jonathan Neil Rhodes:

“Genom att ha varit en internationell cricketspelare; kommentator och nu tränare i den mycket framgångsrika indiska
Premier League, har jag haft möjligheten att studera det fantastiska spelet cricket från alla håll. Efter att ha lagt den
största delen av min cricket-energi på Indien de senaste 13 åren är jag verkligen glad över att gå med i Wicket
Gamings rådgivande styrelse för att hjälpa till att utveckla deras verksamhet i landet. Mina erfarenheter från Indien
har lärt mig så mycket, på och utanför cricket-området, och dessa otroliga upplevelser kommer jag ha stor nytta av i
denna nya position.”

 
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
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.
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