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Aspire Global ingår avtal med Aller Media Danmark 
 
Aspire Global välkomnar danska Aller Media som ny kund på bolagets spelplattform. Aller Media Danmark 

kommer att lansera en iGaming-portal under andra kvartalet och har valt Aspire Globals full-servicelösning 

för driften.  

 

Aspire Global har ingått avtal om plattformstjänster för medieförlaget Aller Media Danmark, ett bolag i Aller-

koncernen med ledande ställning i Norden. Aller Media Danmark kommer att lansera en iGaming-portal under 

andra kvartalet och har valt Aspire Globals fullservice-lösning för driften på danska marknaden. Därmed blir 

Aller Media ett av de första mediebolagen i Norden att addera ett iGaming-erbjudande till sin verksamhet.  

 

“Avtalet med Aller Media Danmark är helt i linje med vår strategi att fokusera på reglerade spelmarknader, 

genom att erbjuda större mediebolag möjligheten att lansera egna iGaming-portaler. Mediebolag på reglerade 

marknader har goda förutsättningar att skapa nya intäktsströmmar från befintliga varumärken och Aller Media 

A/S har en unik ställning på den danska mediemarknaden. Vi ser fram emot lanseringen”, säger bolagets vd 

Tsachi Maimon. 

 

Aller Media A/S är ett av de ledande medieförlagen i Danmark med utgivning av magasin och veckotidningar 

och stark digital närvaro. Bland varumärkena finns både lokala och världsledande magasintitlar, dagstidningar 

och webbportaler. Avtalet med Aller Media Danmark är helt i linje med Aspire Globals långsiktiga strategi att 

fokusera på samarbeten med större mediebolag på reglerade marknader. Nyligen ingick Aspire Global ett 

liknande samarbete med Cofina Media i Portugal. Aspire Global har en dansk spellicens sedan sex år tillbaka.  

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Tsachi Maimon, vd, Tel: +356-797 778 98 or e-mail: tsachi@aspireglobal.com 

Jov Spiero, VP Sales, Tel: +972 54 616 3021 or email: Jovs@aspireglobal.com 

 

Om denna information 

Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). 

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan 

klockan 17:30 (CET) den 17 april, 2017.  

  

Om Aspire Global 

Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och 

drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett 

utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, 

kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal 

reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien and Malta. Bolagets aktie är noterad på 

Nasdaq First North Premier (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA AB, Sverige. Läs mer på Aspireglobal.com 

mailto:tsachi@aspireglobal.com

