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ASPIRE GLOBALS PARIPLAY HAR FÅTT 

FULLSTÄNDIG LEVERANTÖRSLICENS I WEST 
VIRGINIA 
Aspire Globals Pariplay, den ledande spelhubben och innehållsleverantören, har nått 
ytterligare en milstolpe i sin expansionsstrategi efter att ha beviljats en fullständig iGaming-
leverantörslicens i West Virginia, USA. Pariplay kan nu erbjuda lokala licensinnehavare i 
West Virginia sin FusionTM-aggregeringsplattform med över 3 000 spel från ledande 
spelutvecklare. 
 
I januari i år beviljades Pariplay en interimslicens i West Virginia och i februari debuterade Pariplay på 
den snabbt växande USA- marknaden när dess innehåll gick live i New Jersey. Pariplay har ansökt om 
licenser i flera stater. 
 
Pariplays FusionTM-plattform innehåller över 100 egenutvecklade kasinospel samt innehåll från över 60 
av världens mest eftertraktade studior och lovande leverantörer och är nu tillgänglig även för 
operatörer i West Virginia. Unika partnerskap och innehåll har valts ut för att kunna göra kundspecifika 
anpassningar till de amerikanska spelarnas preferenser och erbjuda ett exklusivt spelsortiment. 
 
FusionTM innehåller också en uppsättning verktyg för marknadsföring, vilka snart certifieras i USA, 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. 
 
Med FusionTM-plattformen erbjuds amerikanska landbaserade leverantörer och operatörer som går 
online för första gången en färdig lösning för att säkerställa att de snabbt kan starta med ett attraktivt 
erbjudande i en tid då ”first mover advantage” är avgörande. 
  
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger ”USA är en av Aspire Globals prioriterade marknader och en 
fullständig licens i West Virginia är ett viktigt steg i genomförandet av vår tillväxtstrategi för USA. 
Marknaden för iGaming växer i en imponerande takt i USA och vi är fast beslutna att ligga i framkant av 
den utvecklingen. ” 
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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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