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ASPIRE GLOBALS BTOBET HAR ERHÅLLIT
CERTIFIERING I UK FÖR SIN SPORTBOKSPLATTFORM
Aspire Global, en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar, har erhållit fullständig
certifiering för sin sportboksplattfom i UK. Operatörer i UK kan nu använda Aspire Globals
kända spelarcentrerad teknik och funktioner. Det här är ett stort steg i Aspire Globals
tillväxtstrategi för BtoBet och dess egenutvecklade sportbok som förvärvades i oktober
2020.
Efter Aspire Globals förvärv av den ledande sportsboksleverantören BtoBet har bolaget stärkt sin
position genom betydande sportsbokavtal med bland annat Betfair och William Hill på den
latinamerikanska marknaden. BtoBet har en stark grund i Europa, Latinamerika och Afrika. Den senaste
certifieringen i UK är en del i strävan efter att certifiera sportboksplattformen på varje reglerad
marknad, med särskild betoning på den europeiska marknaden.
Aspire Global har verkat i UK inom kasinovertikalen sedan bolaget grundades 2005. Idag erbjuder Aspire
Global sina banbrytande iGaminglösningar till operatörer i Europa, USA, Latinamerika och Afrika.
Erbjudandet omfattar kasino, sportbetting, spelutveckling och spelhubb samt managed services.
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: ”Vi ser många tillväxtmöjligheter för vår egenutvecklade
sportbok på den europeiska marknaden i exempelvis UK liksom i USA och Latinamerika. Certifieringen av
BtoBets sportboksplattform i UK är ett viktigt strategiskt steg i att utöka vår sportvertikal till nya
marknader. UK är den största europeiska iGamingmarknaden och nu bjuder vi in alla operatörer i UK till
att ansluta sig till vår kvalitetsplattform för sportbetting.”
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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
26 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, 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.

