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ASPIRE GLOBALS BTOBET HAR TECKNAT 
SPORTBOKSAVTAL MED BETFAIR 

 

Aspire Globals BtoBet, en ledande B2B sportsboks- och teknikleverantör, har ytterligare 
förstärkt sin position i Latinamerika genom ett partnerskap med Betfair i Colombia. Avtalet 
stärker också BtoBets ledande position i Colombia. 
 
Avtalet innebär att BtoBets banbrytande sport- och PAM-plattform Neuron 3 blir än mer tillgänglig i 
Colombia. Efter regleringen av den colombianska marknaden 2016 har BtoBet etablerat sig som den 
ledande sportsboksleverantören i landet. Genom att stärka sin position i Colombia har BtoBet visat på 
sin satsning att utöka sin närvaro globalt på reglerade marknader. 
 
Mike Woodbridge, Betfair International Director, säger: “Vi är entusiastiska över detta planerade 
partnerskap och möjligheten att erbjuda den bästa bettingupplevelsen till colombianska kunder genom 
att kombinera den förträffliga Neuron 3-plattformen med Betfairs branschledande förmåga inom 
trading och riskhantering.” 
 
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: “Det här avtalet banar väg för BtoBet att fortsätta 
expandera in på reglerade marknader över världen. Det är en viktig fördel att kombinera Betfairs starka 
varumärke och breda branschkunskap med vår flexibla teknologi och konkurrenskraftiga erbjudande. 
Aspire Global har än en gång bevisat att vi erbjuder de bästa lösningarna för alla reglerade marknader 
och vi är stolta över att Betfair har valt oss för den colombianska marknaden.” 
 
Den 17 september annonserade Aspire Global förvärvet av BtoBet vilket utgör en central del av Aspire 
Globals tillväxtstrategi eftersom det är ett stort steg i att skapa ett erbjudande som omfattar 

huvuddelarna av B2B-värdekedjan inom iGaming. Läs mer om förvärvet här. CEO Tsachi Maimon 

kommenterade förvärvet på Aspire Globals kapitalmarknadsdag den 18 september som du kan titta på 
här. 
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OM ASPIRE GLOBAL  

Aspire Global är en ledande B2B-leverantör inom iGaming som erbjuder allt företag behöver för att framgångsrikt driva 
iGamingvarumärken inom kasino, sportspel och bingo. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk plattform, kasinospel, 
sportspel, egenutvecklade spel och spelhubb. Plattformen erbjuds för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. 
Aspire Global driver också flera egna B2C-spelportaler, däribland Karamba som är det bästa exemplet på styrkan i B2B-
erbjudandet. Koncernen är verksam på 40+ reglerade marknader som exempelvis Danmark, Gibraltar, Irland, Malta, 
Portugal, Rumänien, Sverige, Storbritannien och USA. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Kiev, Norra 
Makedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under 
namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com.. 
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