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Aspire Global erhåller GLI-19-certifiering för 
lansering av sitt breda erbjudande i USA och 
Kanada 
Aspire Global har blivit certifierade enligt Gaming Labs International "Interactive-Gaming-
Systems" standard GLI-19. Med denna certifiering kan Aspire Global nu erbjuda 
marknaderna i USA och Kanada sin PAM (Player Account Management) plattform och 
tjänster. Aspire Global har nu en stark position för att etablera sig som en ledande iGaming-
leverantör även i Nordamerika. 
 
Aspire Global har en stark närvaro i Europa, Latinamerika och Afrika och har som tydligt mål att etablera 
en ledande position på den växande nordamerikanska marknaden. Framgången för Aspire Global bygger 
på dess kompletta, banbrytande iGaming-erbjudande. Aspire Global erbjuder alla relevanta produkter 
för speloperatörer: PAM (Player Account Management) plattform, spel, sportbok, spelhubb och tjänster. 
Företaget räknar också med att snart kunna lägga till betting till sitt nordamerikanska utbud. 
 
Aspire Global har redan etablerat sig i Nordamerika genom Pariplay, den ledande spelhubben och 
innehållsleverantören, vars spel är licensierade i Michigan, New Jersey och West Virginia. Pariplay har 
nyligen tecknat ett antal avtal i USA med operatörer eller distributörer som Rush Street Interactive (RSI), 
Golden Nugget Online Gaming, Inc., PlayUp Group, Amelco, BetMGM och GAN. Pariplay kommer också 
tillsammans med NeoPollard Interactive LLC att erbjuda en mängd spelinnehåll på Play Alberta, den 
enda reglerade sajten för betting i kanadensiska Alberta. 
 
Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, säger: "Det här är en viktig milstolpe i vår strategi att expandera 
och bygga en ledande position i USA och Kanada. Vi har redan varit framgångsrika i stora delar av 
världen med vårt helhetserbjudande inom iGaming och vi är nu fast beslutna att etablera en stark 
position även i Nordamerika. Detta ger oss en solid grund för ytterligare tillväxt med målet att bli 
världens ledande iGaming-leverantör.” 
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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 31 reglerade marknader i Europa, Amerika 
och Afrika, som exempelvis USA, UK, Nederländerna, 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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