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ASPIRE GLOBAL UTÖKAR SITT 
SPELERBJUDANDE TILL SCHWEIZ  

 
Aspire Globals Pariplay, en ledande spelutvecklingsstudio och hubb för tredjepartsspel, har 
etablerat sig på den schweiziska iGamingmarknaden genom ett partnerskap med Grand 
Casino Baden. Den schweiziska operatören Grand Casino Baden är det etablerade 
landbaserade kasinot som står bakom den reglerade marknadens första onlinekasino, 
Jackpots.ch. 
 
Tidigare i juli erhöll Pariplay ISO/EIS 27001 certifiering vilket är ett viktigt kriterium för den schweiziska 
spelmyndigheten ESBK. Nära 40 av Pariplays slotspel som är certifierade i Schweiz, inklusive Dragons of 
the North, Wolf Riches och Mystic Manor, är nu tillgängliga för spelarna på Jackpot.ch. 
 
Marcel Tobler, COO iGaming Grand Casino Baden säger: “Vi är glada över att vara en av de första online 
kasinooperatörerna i Schweiz som erbjuder Pariplays spel som är i världsklass. Deras engagerande 
innehåll är ett utmärkt tillägg till vårt existerande utbud på Jackpots.ch och vi tror att det kommer att 
tas emot väl av våra spelare. Vi ser fram emot att fortsätta att utöka med fler Pariplayspel som våra 
kunder kan återkomma till om och om igen när vårt partnerskap för innehåll utvecklas.” 
 
Adrian Bailey, VD för Pariplay, säger: ”Vi är mycket nöjda över att kunna etablera oss på en ny marknad 
så snabbt efter att vi blivit ISO-certifierade och att få arbeta tillsammans med en lokal branschpionjär 
som Grand Casino Baden och onlinevarumärket Jackpots.ch. Den nyligen reglerade onlinemarknaden för 
kasino i Schweiz har redan visat sig vara en stor succé, så vi ser detta som ett första steg på en marknad 
med en betydande framtid.”  
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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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