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MR.PLAY LANSERAR SPORTSBOOK 
– UTÖKAR ERBJUDANDET FRÅN KASINO TILL 
SPORTSSPEL INFÖR SÄSONGSTARTEN 
 

Onlinekasinot mr.play lanserar Sportsbook och kompletterar det befintliga erbjudandet med 
ytterligare en populär spelkategori över Aspire Globals plattform. Den framgångsrika spelsajten 
mr.play lanserades i november 2017 och erbjuder en fullt reglerad spelupplevelse till en stadigt 
växande publik. Lanseringen av sportspel är en viktig milstolpe som breddar målgruppen för 
mr.play lagom till säsongstarten och flera större sporthändelser.  
 
Onlinekasinot mr.play lanserades från Aspire Globals plattform i november 2017 och den lekfulla 

spelupplevelsen blev snabbt en succé runtom i Europa. Bakom spelportalen står en grupp 

branschveteraner i samarbete med Aspire Global och erbjudandet har fram tills nu omfattat populära 

kasinospel inklusive slots och livespel från ledande spelbolag. Nu breddas spelupplvelesen till 

Sportsbook lagom till säsongstarten för flera betydande sportevenemang såsom Premier League, UEFA 

Champions League och Horse Racing British Champions Day.  

 “Vi är oerhört glada över lanseringen. Att utöka vårt erbjudande till den omfattande spelmarknaden har 
varit vår plan sedan starten 2017 och är därmed en betydande milstolpe i vår tillväxtresa. När vi 
lanserade mr.play var vårt mål att tillvarata vår samlade erfarenhet och kunskap för att skapa ett starkt 
varumärke och en spelupplevelse i världsklass – något som vi är mycket stolta över att ha lyckats med”, 
säger Hanan Greenberg, Medgrundare på Mr Play.   
 
Aspire Globals Sportsbook-lösning omfattar 35 sporter och fler än 65 000 sporthändelser i månaden, 
varav 20 000 är tillgängliga för live betting. Därutöver ingår en rad attraktiva features såsom “full and 
partial cash-out”, fast markets och Robotip – en unik lösning för Aspire Globals samarbetspartners i 
form av play bot-motor som genererar bettingförslag och personanpassat innehåll baserat på 
avancerade algoritmer och filter.  
 
"Vi är glada över att fördjupa det framgångsrika samarbetet med mr.play genom att bredda 

spelupplevelsen från kasino till sportspel", säger Jov Spiero, VP Sales på Aspire Global. 

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Jov Spiero, VP Sales Aspire Global, email: Jovs@aspireglobal.com 

 

OM DENNA INFORMATION  

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 

16:15 (CEST) den 18 september, 2019. Det svenska dokumentet är en översättning av det engelska 

originaldokumentet som har företräde.  
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OM ASPIRE GLOBAL  

Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering 
och drift av onlinekasino, sportsbetting och bingo. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen 
innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett 
flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har 
spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Danmark, Irland, Malta, Portugal, Sverige och 
Storbritannien. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier (ASPIRE). Certified Adviser är 
FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer information, se www.aspireglobal.com 

 


