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ASPIRE GLOBALS PARIPLAY TECKNAR AVTAL  
MED LOTTERIOPERATÖREN TENLOT GROUP  
 Aspire Globals Pariplay, den ledande spelhubben och innehållsleverantören, har tecknat 
avtal med Tenlot Group som innebär att innehållet på Pariplays Fusion™-plattform blir 
tillgängligt för stora nationella lotterier över hela världen. Avtalet är en betydande milstolpe 
för Pariplay.  
 
Tenlot Group är en lotteri- och speloperatör som erbjuder helhetslösningar till nationella, regionala och 
lokala myndigheter i många länder globalt med en betydande närvaro i Afrika och Latinamerika. 
 
Avtalet innebär att Tenlot Groups lotterier får access till Pariplays Fusion™-plattform som innehåller 
över 12 000 spel från globala leverantörer och Pariplays diversifierade portfölj av egenutvecklade spel. 
Plattformen innehåller också en rad exklusiva conversion- och retentionverktyg som hjälper operatörer 
att öka spelarnas engagemang och retentionnivåer. 
 
Avtalet är ett viktigt steg för Pariplay eftersom Pariplay kan erbjuda sin portfölj av spännande spel till 
kända nationella och regionala lotterier i nya marknader och därmed nå en bredare publik. Listan av 
operatörer inkluderar medlemmar i the World Lottery Association (WLA) i länder som till exempel 
Kenya, Ghana och Guatemala. 
 
Pariplays Fusion™-plattform är licensierad i 16 reglerade marknader och är ett av branschens mest 
omfattande erbjudande. 
 
Yossi Abadi, VD för Tenlot Group, säger: ”Tenlot är mycket glada över samarbetet med Pariplay som 
innebär att vi kan erbjuda våra kunder ett stort, nytt utbud av spännande spelmöjligheter genom deras 
rika, engagerande innehåll. Pariplays Fusion™-plattform gör det möjligt för Tenlot att erbjuda spelare 
extraordinära underhållningsupplevelser, vilket kommer att bidra till större engagemang, resultat och – 
vilket är i linje med vår affärsmodell – sociala investeringar i de länder där vi verkar.” 
 

Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: ”Det här är ett viktigt partnerskap för Aspire Global och 
Pariplay eftersom vi kommer att leverera nytt högkvalitativt innehåll till ledande lotterioperatörer och 
deras kunder. Tenlot Group är en betrodd operatör och partner som har åtskilliga licenser i nära 
samarbete med respekterade välgörenhetsorganisationer. Vi är mycket glada över att introducera 
Pariplays innehåll till deras växande kundbas globalt.” 
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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 
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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