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NYTT PARTNERSKAP FÖR SPEL MED 
LEDANDE EUROPEISKA 
IGAMINGOPERATÖREN BETVICTOR              

 
Aspire Globals Pariplay har tecknat ett nytt partnerskapsavtal för kasinospel med BetVictor, 
en av de ledande iGamingoperatörerna i Europa. Partnerskapet ger BetVictor tillgång till 
Pariplays över 100 egenutvecklade slotspel och mer än 3 000 tredjepartsspel.  
 
BetVictor startade 1946 som en oberoende bookmaker och har utvecklats till ett av de ledande 
iGamingföretagen i Europa med kunder i över 150 länder. BetVictor är baserat i Gibraltar och har visat 
sitt engagemang för teknisk utveckling genom utmanande innovation och banbrytande tankesätt med 
målet att erbjuda kunderna en underhållande upplevelse. För att ge kunderna den bästa och mest 
spännande upplevelsen uppdaterar BetVictor regelbundet sitt kasinoerbjudande, vilket också det nya 
partnerskapet syftar till. 
 
Det nya partnerskapsavtalet är tecknat med Aspire Globals dotterbolag Pariplay som är en ledande 
spelutvecklingsstudio och hubb för tredjepartsspel. Pariplays utbud riktar sig till en internationell publik 
och innehåller bland annat de senaste spelen Phoenix Gold, Treasure Temple och Gems & Riches. 
 
Turlough Lally, chef för E-Gaming på BetVictor, säger: ”Vårt partnerskap med Pariplay är en fortsättning 
på vår strategi att ge våra kunder det bästa kasinoinnehållet. Vi är glada över att arbeta tillsammans 
med ett företag som har en sådan bred närvaro på reglerade marknader, högkvalitativ portfölj av spel 
och avancerad teknologi.” 
 
Adrian Bailey, VD för Pairplay, säger: ”Vårt partnerskap med en så framgångsrik operatör som BetVictor 
förstärker Pariplays närvaro på reglerade europeiska marknader och hos Gibraltarbaserade operatörer, 
vilket är marknader där vi har arbetat intensivt med att utveckla ett unikt innehåll. Vi vet att vårt 
erbjudande med attraktiva spel och tredjepartsinnehåll kommer att ge BetVictors spelare en unik 
spelupplevelse som förstärker BetVictors konkurrensfördelar på den globala iGamingmarknaden.” 
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OM ASPIRE GLOBAL  

Aspire Global är en B2B-leverantör inom iGaming med ett heltäckande erbjudande för framgångsrik lansering 
och drift av kasino, sportspel och bingo, inklusive teknisk plattform och spel. Den robusta plattformen erbjuds 
för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Spelerbjudandet, under varumärket Pariplay, omfattar 
både egenutvecklade spel och en hubb mot tredjepartsleverantörer. Aspire Global driver också flera egna 
spelportaler (B2C), däribland Karamba som ett framgångsrikt exempel på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen 
är verksam på flera reglerade marknader som Danmark, Gibraltar, Irland, Malta, Portugal, Rumänien, Sverige, 
Storbritannien och USA. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Kiev, Indien 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. 
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