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BETITON – DEN SENASTE SPELSAJTEN SOM 
LANSERATS PÅ ASPIRE GLOBALS PLATTFORM 
 

Betiton, en helt ny iGamingsajt, är nu live med kasino och sportbok. Betiton valde Aspire 

Globals kraftfulla, marknadsledande plattform efter en noggrann upphandling.  

Aspire Global är en ledande leverantör inom iGaming som erbjuder helhetslösningar för operatörer och 

whitelabels. Bolaget har för närvarande 44 partners som använder plattformen. Under fjärde kvartalet 

2019 fick de tre nya partners av vilka Betiton var en. 

“Vi ville ha den bästa plattformen för iGaming som passade vår vision och vi granskade alla relevanta 

alternativ. Efter en noggrann genomgång under hösten valde vi Aspire Global och är nu live med sikte på 

den europeiska iGaming marknaden. En av våra viktigaste parametrar var Aspire Globals effektiva ’one-

stop-shop’-lösning som gör att vi kan fokusera på marknadsföring och kundrelationer”, säger Arnaud 

Serour, grundare och VD för Betiton. 

Arnaud Serour har en lång erfarenhet från iGaming. Han har tidigare bland annat varit VD för Karamba, 

Aspire Globals B2C-sajt. Han lämnade uppdraget i september 2019 för att starta Betiton. 

“Lanseringen av Betiton är ännu ett bevis på styrkan i vår omfattande lösning för iGaming-operatörer. 

Vår skalbara iGaming-plattform med ett helhetserbjudande av tjänster gör det möjligt för våra partners 

att nå sin fulla potential”, säger Jov Spiero, Aspire Globals försäljningschef. 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:  

Tsachi Maimon, VD Aspire Global, tel: +356-7977 7898, email: investors@aspireglobal.com 

Arnaud Serour, grundare och VD Betiton, tel: +356-9931-6389  
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OM ASPIRE GLOBAL  

Aspire Global grundades 2005 och erbjuder operatörer och white labels en omfattande iGaminglösning för 
kasino, sportbok och bingo. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud 
av tjänster såsom ett flerspråkigt CRM-verktyg, betalningslösningar och riskkontroll, kundtjänst, VIP-
hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global bedriver verksamhet på flera reglerade marknader 
som Danmark, Irland, Malta, Portugal, Storbritannien och Sverige. Aspire Global är noterat på Nasdaq 
First North Premier Growth Market under kortnamnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, 
info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com. 
 


