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Mavshack har idag ingått avtal med en av världens ledande mobila VoIP operatörer Rebtel. 
Avtalet innebär initialt att Rebtel kommer att erbjuda sina kunder tredagars vouchers till 
Mavshacks globala Internet TV- service. Rebtel hade vid årsskiftet 25 miljoner kunder primärt i 
den indiska diasporan i USA och Storbritannien. 
 
- Det känns enormt roligt att teama upp med ett bolag av Rebtels renommé och ambition säger 
Per Lundquist, VP Sales & Acquisitions på Mavshack. Vi får genom samarbetet tillgång till en 
fantastisk kundbas i helt rätt målgrupp,  
 
Rebtel är en svensk VoIP-operatör som grundades 2006. Bolagets målgrupp är mycket lik 
Mavshacks med ett huvudsakligt fokus på den indiska diasporan i USA och Storbritannien. 
Rebtels förmånliga villkor attraherar stadigt ny indisk publik inte bara utomlands utan även i 
Indien och därigenom passar de båda bolagens ambitioner, målgrupp och produkter väl ihop. 
Planerna för nästa steg är redan igång och bolagen hoppas återkomma med mer spännande 
nyheter inom kort. 
 
- Att kunna erbjuda våra kunder en tjänst som passar och kommer att tilltala målgruppen känns 
givetvis spännande” säger Peter Bäckström, CMO Rebtel. 
 

 

För mer information kontakta: 

Per Lundquist 
VP Sales and Acqusitons 

per.lundquist@mavshack.com  
 
+46 73 406 36 05 

Mavshack AB (publ) 
Karlavägen 58 
114 49 Stockholm 
Sweden 
 



   
www.mavshack.com  
 
 
Om Rebtel 
Rebtel bygger appar som gör det lättare att hålla kontakten med sina nära och kära. Den mest 
använda appen Rebtel har 25 miljoner användare som kan ringa helt gratis eller jättebilligt till 
sina vänner och familj. Rebtel ligger även bakom appen Sendly, som gör det enkelt att fylla på 
kontantkort till andra utomlands. Läs mer om oss här: www.rebtel.com 
 
Om	  Mavshack	  AB	  (publ) 
Mavshack	  driver	  en	  av	  världens	  snabbast	  växande	  Internet-‐TV-‐tjänster	  med	  asiatiska	  filmer	  i	  HD,	  
musikvideor	  och	  TV-‐program	  utan	  reklam.	  Tjänsten	  är	  tillgänglig	  via	  alla	  Internetanslutna	  skärmar	  
till	  en	  låg	  månadsavgift.	  Redan	  idag	  har	  Mavshack	  det	  största	  biblioteket	  av	  filippinska	  och	  indiska	  
titlar	  och	  har	  tecknat	  avtal	  med	  Asiens	  ledande	  innehållsleverantörer.	  Mavshack	  AB	  är	  ett	  publikt	  
bolag	  listat	  på	  Aktietorget	  med	  kontor	  i	  Stockholm,	  Delhi,	  Los	  Angeles,	  Manila	  och	  Jakarta.	  För	  mer	  
information:	  www.mavshack.com.	  	  
 
 
 


