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Aspire Global Pariplay tecknar betydande avtal 
omfattande flera stater i USA med ledande 
operatören Golden Nugget 
Aspire Globals Pariplay, den ledande spelhubben och innehållsleverantören, har tecknat ett 
avtal med ledande US-operatören Golden Nugget Online Gaming, Inc. Pariplays fullständiga 
FusionTM-spelhubb kommer att gå live i New Jersey, West VIrginia och Michigan, avvaktande 
lagstiftning och myndighetsgodkännanden. 
 
Pariplay har nyligen fått sin provisoriska licens i Michigan och är live i både New Jersey och West 
Virginia. Pariplay’s produkter förväntas gå live på Golden Nugget Online Gamings produkterbjudanden i 
dessa delstater under första kvartalet 2022. Avtalet med Golden Nugget Online Gaming följer efter flera 
omfattande överenskommelser i Nordamerika där Pariplay har upplevt en anmärkningsvärd tillväxt på 
den växande USA-marknaden. 
 
Pariplays Fusion™-spelhubb innehåller tusentals titlar från branschens ledande spelutvecklare samt en 
uppsättning konverterings- och retentionsverktyg som ökar spelarvärdet. 
 
Warren Steven, VP Product and Operations på Golden Nugget Online Gaming, säger: "Pariplay är en 
erfaren innehållsleverantör med en lång historia av att utveckla innovativa och högpresterande spel för 
iGaming-industrin. Vi är glada över att samarbeta med Pariplay när vi fortsätter att expandera och 
leverera kvalitetsinnehåll till våra kunder.” 
 
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: "Pariplay har haft ett starkt 2021 med flera nya, betydande 
partnerskap i USA, Colombia och Grekland bara under de senaste månaderna. Golden Nugget Online 
Gaming sär ett stort varumärke i USA med en imponerande räckvidd som kommer att stärkas efter 
DraftKings förvärv.” 
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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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