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ASPIRE GLOBALS PARIPLAY GÅR IN I BRASILIEN 
GENOM AVTAL MED FANSUNITE 
Aspire Globals Pariplay, den ledande spelhubben och innehållsleverantören, har tecknat ett 
avtal med det kanadensiska betting- och underhållningsbolaget FansUnite Entertainment. 
Överenskommelsen innebär att Pariplay går in på den brasilianska marknaden för första 
gången och utökar sin närvaro i UK. 
 
FansUnite Entertainment är ett betting- och underhållningsbolag som fokuserar på teknologi relaterad 
till onlinebetting och andra spelprodukter för reglerade marknader. Dess teknologiplattform är en B2B-
lösning för iGaming-, esport- och bettingverksamheter i Europa och Amerika. FansUnite driver också 
flera olika B2C-varumärken som omfattar en etablerad kasino- och bettingoperatör i UK och en esport-, 
betting- och kasinooperatör i Brasilien. FansUnite är noterat på den kanadensiska börsen (CSE:FANS), 
(OTCQX:FUNFF).  
 
Genom avtalet kommer Pariplay att erbjuda sin breda portfölj av egenutvecklat och tredjepartsinnehåll 
genom sin FusionTM aggregeringsplattform till FansUnites B2C-varumärken och B2B-lösningar för 
iGaming-, esport- och bettingoperatörer i Europa och Amerika. Överenskommelsen innebär att Pariplay 
utökar sin närvaro i UK och går in i Brasilien för första gången. 
 
FusionTM innehåller över 100 egenutvecklade slotspel liksom tusentals spel från ledande spelutvecklare. 
FusionTM erbjuder också en uppsättning verktyg för marknadsföring, till exempel en bonusmotor, live-
turneringar, free spins och Spin That Wheel, som har visat sig attrahera nya kunder, öka retention och 
engagemangsnivåer och har blivit ovärderliga för operatörer som vill sticka ut från mängden. 
 
Scott Burton, VD för FansUnite Entertainment, säger: ”Vi är mycket glada över partnerskapet med 
Pariplay som förbättrar vårt erbjudande med ett brett utbud av spännande och engagerande spel. Vi 
strävar alltid efter att erbjuda spelare den bästa underhållningsupplevelsen och en mängd olika val som 
bidrar till ökat engagemang.” 
 
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: ”Det är mycket lovande att se att Aspire Global nu har gått 
in i Brasilien, den största marknaden i Latinamerika. Avtalet är ännu ett betydande steg i vår strategi att 
utöka Aspire Globals närvaro i Amerika och Europa. Det är dessutom ännu ett bevis på Pariplays position 
som den ledande spelhubben och innehållsleverantören.” 
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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 
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. 
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