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ASPIRE GLOBAL STÄRKER SIN POSITION I 
RUMÄNIEN GENOM PARTNERSKAP MED 
888CASINO  

 

Aspire Globals Pariplay, en ledande spelutvecklingsstudio och hubb för tredjepartsspel, har 
utökat sin närvaro på den rumänska marknaden genom partnerskap med 888casino, en av 
världens ledande spel- och underhållningsoperatörer. 
 
Överenskommelsen innebär att Pariplays portfölj av spännande kasinospel kommer att bli allt mer 
tillgänglig på den rumänska iGamingmarknaden efter introduktionen av spelen i Rumänien i första 
kvartalet 2020. Partnerskapet är Pariplays tredje och största i landet sedan Pariplay fick licensen av den 
rumänska spelmyndigheten ONJN i juli 2019. Det är också en utökning av det befintliga partnerskapet 
med 888casino där Pariplay idag är live på flera betydande reglerade marknader.  
 
Genom att stärka sin närvaro i Rumänien har Pariplay ännu en gång visat sin avsikt att öka sin närvaro 
på reglerade marknader globalt. Den rumänska marknaden har vuxit starkt under senare år och omsatte 
9 miljarder RON 2019. 
 
Guy Cohen, Senior Vice President och chef för B2C, 888 Holdings, säger: “Vi är mycket glada över att 
utöka vårt partnerskap med Pariplay, vilket redan har gett oss välkomna tillägg till vår portfölj av 
kasinospel på flera av våra betydande reglerade marknader. Det här partnerskapet innebär att vi ska 
integrera ett urval av deras mest populära titlar för 888casino i Rumänien och utöka med fler titlar 
under de närmaste månaderna, för att vara säkra på att våra spelare skapar sig en förväntan om att få 
tillgång till fler titlar.” 
 
Adrian Bailey, VD för Pariplay, säger: ”Vi är trygga med att vårt partnerskap med ett varumärke som är 
så välkänt som 888casino kommer att stärka vår position betydligt i Rumänien. Den regelbundna 
publiceringen av nytt innehåll från Pariplay på 888casino kommer att vara avgörande för att förse 
rumänska spelare med innovativa spel och utökar samtidigt vår räckvidd i det reglerade Europa.” 
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OM ASPIRE GLOBAL  

Aspire Global är en B2B-leverantör inom iGaming med ett heltäckande erbjudande för framgångsrik lansering och 
drift av kasino, sportspel och bingo, inklusive teknisk plattform och spel. Den robusta plattformen erbjuds för sig eller i 
kombination med ett brett tjänsteutbud. Spelerbjudandet, under varumärket Pariplay, omfattar både egenutvecklade 
spel och en hubb mot tredjepartsleverantörer. Aspire Global driver också flera egna spelportaler (B2C), däribland 
Karamba som ett framgångsrikt exempel på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på flera reglerade 
marknader som Danmark, Gibraltar, Irland, Malta, Portugal, Rumänien, Sverige, Storbritannien och USA. Koncernen 
har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Kiev, Indien 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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