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ASPIRE GLOBALS PLATTFORM ÄR NU LIVE 
MED SIN FÖRSTA PAY N PLAY-OPERATÖR I 
FINLAND 

Aspire Global har lanserat sin första Pay N Play-operatör och nästa vecka kommer ytterligare 
två operatörer att gå live med Pay N Play på Aspire Globals plattform. Med Aspire Globals 
lösning kan spelare i Finland registrera sig omedelbart. 
 
Den populära Pay N Play-funktionen gör det möjligt för nya kunder att registrera sig och göra 
insättningar snabbt och säkert utan den tidigare långdragna registreringsprocessen. Det har också blivit 
enklare och snabbare att logga in eftersom kunderna kan använda Bank ID.  
 
Med Pay N Play kan både insättningar och uttag göras omedelbart vilket ger kunderna bättre kontroll 
och förenklar deras vardag. Samtidigt upprätthålls de starkaste registrerings- och säkerhetsprotokollen 
genom KYC-data direkt från kundens bank. 
 
Aspire Global har valt Trustlys Pay N Play-lösning i Finland. Med Aspire Globals teknologi är det möjligt 
för samma sajt att vara tillgänglig på olika marknader, kompatibel med olika lösningar. 
 
 
Yoel Zuckerberg, Aspire Globals produktchef, säger: ”Pay N Play har revolutionerat registrerings-
upplevelsen för spelarna och höjer konverterings- och retentionnivåerna samtidigt. Jag är mycket glad 
över att våra plattformsoperatörer nu kan dra fördel av det här starka produkterbjudandet i Finland.” 
 
 
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:  
Tsachi Maimon, VD, tel: +346-36452458, e-mail: investors@aspireglobal.com 

Motti Gil, CFO, tel: +356-9924 0646, e-mail: investors@aspireglobal.com 
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OM ASPIRE GLOBAL  

Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att 
framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk 
plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig 
eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Utöver B2B-erbjudandet driver Aspire Global också flera B2C-
varumärken, däribland Karamba som är det bästa exemplet på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på 
över 40 reglerade marknader i Europa, Latinamerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, 
Spanien, Polen, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, 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 för mer information. 
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