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ASPIRE GLOBAL LANSERAR BRANSCHENS
FÖRSTA TURNERINGAR FÖR SPORTSPEL
MED SPELARKONTROLL
Aspire Global har lanserat AspireBattle, branschens första turneringar för sportspel inom alla
större sporter. AspireBattle inkluderar spelarkontroll med till exempel pausfunktionalitet för
att säkerställa en trygg spelarmiljö.
AspireBattle erbjuder spelarna möjligheten att delta i turneringar inom alla större sporter. Spelarna kan
också skapa sina egna personliga turneringar och bjuda in vänner för att betta live och tävla om
ledarplatsen.
Aspire Global har ett starkt fokus på ansvarsfullt spelande och därför övervakar AspireBattle spelarnas
beteende och pausar deltagare som gör betydande poängförluster och kommer under en specificerad
negativ poängtotal.
AspireBattle har implementerats på Karambas sportspelsajt och erbjuds nu till andra sportspelsajter.
Den kan integreras på alla iGamingplattformar som vill förbättra sitt sportspelserbjudande med en
innovativ produkt.
Morten Hauge, chef för sportspel på Aspire Global, säger: ”Vi är glada över att ännu en gång kunna
erbjuda marknaden en innovativ och unik produkt inom sportspelsvertikalen. Vi utvecklade denna
’gamifiering’ av sportspelet som ett komplement till det vanliga sportspelet och som kan fungera som ett
perfekt sidoerbjudande. Vi är särskilt glada över funktionaliteten med spelarkontroll som reflekterar det
starka fokus vi har på ansvarsfullt spelande.”
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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.

