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ASPIRE GLOBAL TECKNAR PLATTFORMS-,
BETTING- OCH SPELAVTAL MED JNS GAMING
Aspire Global har tecknat ännu ett avtal som omfattar Aspire Globals hela egenutvecklade
erbjudande – plattform, sportbok, spel, spelhubb och managed services. Det senaste avtalet
är med JNS Gaming och avser lanseringen av ett nytt kasino- och bettingvarumärke.
Lanseringen ska ske senare i år och leds av ett seniort, branscherfaret och professionellt
team.
JNS Gaming verkar under en egen licens och det nya varumärket finansieras av en mångmiljon USDinvestering vilket ska säkerställa en framgångsrik lansering. JNS Gaming sökte en partner som kan
erbjuda egenutvecklade, högkvalitativa tjänster omfattande plattform, sportbok, kasino och managed
services. Aspire Globals omfattande erfarenhet av iGaming i kombination med ledande teknologi och ett
brett erbjudande var de avgörande faktorerna för JNS Gaming.
Jeremy Taylor, VD för JNS Gaming, säger: ”Vi sökte en erfaren, tekniskt avancerad partner som kan
erbjuda oss en helhetslösning. Med Aspire Global får vi en långsiktig partner som vi tillsammans med
kan utveckla och växa ett betydande, nytt varumärke.”
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: ”Det här är ännu ett partnerskap som visar på styrkan i
Aspire Globals konkurrenskraftiga iGamingerbjudande. Med vår närvaro på fyra kontinenter och ett
ledande helhetserbjudande inom iGaming som omfattar hela värdekedjan, erbjuder vi våra partners de
senaste lösningarna och viktiga expansionsmöjligheter. Aspire Global är den drivande kraften för
iGamingoperatörer.”
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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
30 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.

