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Aspire Global tecknar betydande plattforms- 
och tjänsteavtal med tier 1-operatören 
BoyleSports för dess planerade inträde i 
Nederländerna 
Aspire Global har tecknat avtal om att tillhandahålla hela sin plattformslösning inklusive 
tjänster till den ledande irländska och brittiska onlineoperatören BoyleSports för deras 
planerade inträde på den nederländska marknaden. BoyleSports är också Irlands största 
oberoende bookmaker med över 350 spelbutiker i Irland och Storbritannien. 
 
Aspire Global kommer att tillhandahålla BoyleSports hela sitt egenutvecklade utbud bestående av 
plattform (PAM), kasinospel och betting genom dotterbolaget BtoBets sportbok. Avtalet inkluderar även 
hela Aspire Globals utbud av lokalt anpassade levererade tjänster med bland annat det kraftfulla CRM-
systemet AspireEngage.  
 
Aspire Global kommer att stödja BoyleSports med kundsupport på holländska och lokalt anpassade 
kampanjer till deras spelare. Aspire Global kommer att tillhandahålla alla relevanta regelanpassade 
verktyg för holländska spelare liksom integrerade lösningar med alla huvudsakliga betalnings-
leverantörer. 
 
BoyleSports planerar att verka på den holländska marknaden genom en egen licens. Operatören har 
idag licenser i Storbritannien, Irland och Gibraltar och har för avsikt att lämna in sin nederländska 
licensansökan inom kort. 
 
Mark Kemp, VD för BoyleSports, säger: "När vi planerade för en introduktion på den nederländska 
marknaden letade vi efter en partner som kunde erbjuda oss en framtidssäkrad helhetslösning av hög 
kvalitet. I Aspire Global har vi hittat den perfekta partnern som kommer att stödja oss med ledande 
teknologi, spännande spel och all lokaliserad spelarsupport vi behöver. Detta kommer att göra det 
möjligt för oss att fokusera på spelarupplevelsen och varumärket för vår nya verksamhet i 
Nederländerna.” 
 
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: "Samarbetet med BoyleSports är en viktig bekräftelse på 
styrkorna i Aspire Globals kompletta iGaming-erbjudande. Vi är mycket glada över den här möjligheten 
att stödja BoyleSports – ett av branschens mest etablerade varumärken – när de planerar för att gå in på 
den nyligen reglerade nederländska marknaden.” 
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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. 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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