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Goliath Casino går live på Aspire Globals spelplattform 
 

Goliath Casino är en ny iGaming-operatör som erbjuder kasino- och sportspel från Aspire Globals 

uppgraderade iGaming-plattform. Den nya operatören blir en av de första partners att erbjuda Sportsbook 

och kasino som en del av Goliaths globala varumärke. 

 

Den svenske spelchefen Marcus Adler, tidigare på Leovegas, lanserade förra fredagen Goliath Casino på Aspire 
Globals spelplattform. Goliath Casino kommer att erbjuda kasino- och sportspel genom Aspire Globals 
uppgraderade nyckelfärdiga plattform. Den snart lanserade Sportsbook kommer att innehålla exklusiva 
bettingfunktioner, kundsegmentering inom sport, CRM-verktyg med livscykelanalys inriktad på sport och 
inställningar för fullt förvaltad trading.  
 

“Goliath Casino blir en av våra första B2B-partners att lansera Sportsbook och vi ser fram emot gensvaret från 

spelarna. Teamet bakom Goliath Casino har omfattande erfarenhet från spelbranschen och den nordiska 

marknaden i synnerhet, och vi är övertygade om deras förmåga att förverkliga potentialen i den här 

lanseringen”, säger Jov Spiero, VP försäljning på Aspire Global.  

 

“Vi ser fram emot lanseringen av Goliath Casino och möjligheten att erbjuda spelarna en helt unik 

spelupplevelse. I vårt sökande efter den bästa iGaming-lösningen valde vi Aspire Global eftersom de är 

ensamma om att erbjuda en heltäckande lösning som även innefattar sportspel”, säger Marcus Adler, vd och 

en av grundarna av Goliath Casino.  

 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Tsachi Maimon, VD, tel: +356-79777898 eller e-post: tsachi@aspireglobal.com 

Dima Reiderman, VP Marketing, tel: +356-99780062 eller e-post: dimar@aspireglobal.com  

 

 

Om denna information 

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan 11.00 

(CET) den 26 februari 2018. 

 

 
Om Aspire Global 

Aspire Global erbjuder sedan 2005 operatörer och white labels en fullservicelösning för iGaming. Den kraftfulla, 

marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster för casino och sportsbook, såsom ett 

flerspråkigt CRM-verktyg, betalningslösningar och riskhantering, kundsupport, VIP-hantering och optimering av 

spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, 

Belgien, Italien och Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm under ASPIRE. 

Certified Adviser är FNCA AB, Sverige. Läs mer på Aspireglobal.com
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