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ASPIRE GLOBAL BREDDAR PARTNERSKAPET MED 888CASINO TILL PORTUGAL
Aspire Globals Pariplay har tecknat ett partnerskapsavtal för spel med 888 Holdings som
omfattar Portugal. Partnerskapet breddar 888casino och Pariplays befintliga samarbete som
innebär att Pariplays spännande spel redan erbjuds 888casinos kunder i Storbritannien,
Rumänien och Italien.
Den 26 november 2020 annonserade Aspire Global att Pariplay, en ledande spelstudio och spelhubb,
kommer att gå live på den spanska marknaden med 888casino, ett flerfaldigt prisbelönt online kasino.
Nu kan också spelare i Portugal roa sig med Pariplays omtyckta spel som Wolf Riches, Mystic Manor,
Rumble Rhino och Dragons of the North. Pariplays spel innehåller många animationer och spel i Vegasstil, som stödjer 888casinos befintliga erbjudande.
Guy Cohen, SVP B2C 888, säger: “Vi är mycket glada över att bredda vårt långvariga partnerskap med
Pariplay. Deras otroligt stora utbud av spännande spel kommer att bli mycket omtyckt av våra kunder i
Spanien och Portugal samtidigt som det är ännu en möjlighet för oss att utöka vårt förstklassiga
kasinoinnehåll.”
Adrian Bailey, VD för Pariplay, säger: ”Det ska bli mycket spännande att introducera våra spel till
888casinos spelare i Spanien och Portugal. Det är i linje med vårt mål att utöka vår närvaro på reglerade
marknader. Med 888casino vid rodret har vi det perfekta partnerskapet för att få detta att hända.”
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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 B2Cvarumärken, däribland Karamba som är det bästa exemplet på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på
25 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.

