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ASPIRE GLOBAL STÄRKER NÄRVARON I USA 
GENOM AVTAL MELLAN PARIPLAY OCH GAN 
 Aspire Globals Pariplay, den ledande spelhubben och innehållsleverantören, har stärkt sin 
närvaro betydligt i USA efter att ha tecknat avtal med plattformsleverantören GAN om att 
leverera sin portfölj av egenutvecklade spel.  
 
Partnerskapet innebär att Pariplay utökar sin närvaro på den snabbt växande USA-marknaden genom 
GAN:s plug & play aggregeringsplattform som är tillgänglig för operatörer i tre stater – New Jersey, 
Pennsylvania och Michigan. GAN är idag leverantör till ett tjugotal real money- och sociala 
speloperatörer online i USA, bland andra Penn Interactive, Borgata, Seneca och Twin River Casino. GAN 
erbjuder också sin plattform till operatörer i Italien. 
 
Den framväxande onlinespelmarknaden i USA utgör en stor potential för Pariplay som i februari i år 
gjorde sin debut i landet med Rush Street Interactive i New Jersey. 
 
Genom att ingå partnerskap med GAN, en väletablerad leverantör på marknaden med ledande 
operatörskunder, kommer Pariplay att exponera sina spel inför en betydande publik i flera stater. 
Pariplay erbjuder en omfattande portfölj av spel med över 120 högkvalitativa titlar. Utbudet innehåller 
en blandning av klassiska och nya slotspel med ett brett spektrum av teman, funktioner och volatilitet 
som är attraktivt för många grupper av spelare. De bästa presterande spelen är titlar som Stallion 
Fortunes, Mystery Fox och Dragons of the North. 
 
Jeff Berman, Chief Commercial Officer, GAN, säger: ”Pariplays omfattande portfölj innehåller innovativa 
spel som erbjuder maximal underhållning och engagemang som tilltalar alla spelargrupper. Genom att 
addera Pariplays spel kommer vi att väsentligt öka vårt nuvarande erbjudande och erbjuda våra partners 
premiumtitlar som vi är säkra på att slotfans kommer att älska.” 
 

Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: ”I år har vi som ett av våra mål att etablera oss och att 
stärka våra varumärken i USA. USA-marknaden växer med en imponerande hastighet med fler stater 
som nu överväger att legalisera onlinespel och vårt mål är att ligga i framkant av utvecklingen.” 
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Motti Gil, CFO, Tel: +356-9924 0646, e-mail: investors@aspireglobal.com  
 

 

PR 

 

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 
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. 
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