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ASPIRE GLOBAL FORTSÄTTER VÄXA I 
SCHWEIZ GENOM PARTNERSKAP MED 
CASINO DAVOS  

 

Aspire Globals Pariplay, en ledande spelutvecklingsstudio och hubb för tredjepartsspel, har 
utökat sin närvaro på den schweiziska iGamingmarknaden genom ett partnerskap med 
operatören Casino Davos. Överenskommelsen innebär att Pariplay förser Casino Davos 
onlineerbjudande Casino777.ch med spel. I juli i år erhöll Pariplay ISO certifiering och 
Casino777.ch är den andra schweiziska speloperatören som erbjuder Pariplays välkända 
kasinoinnehåll. 
 
Partnerskapen är i linje med Pariplays mål för 2020 att utöka sin globala närvaro genom att fortsätta 
etablera sig på nyligen reglerade marknader med stark tillväxtpotential. Casino Davos är en ledande 
operatör i Schweiz och ger Pariplay en viktig plattform för sitt högkvalitativa kasinoinnehåll. 
 
Enligt den schweiziska spelmyndigheten Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) är Casino Davos 
nummer fyra på den schweiziska spelmarknaden mätt i intäkter. Casino Davos är också välkänt i Europa 
för sin landbaserade verksamhet vilket kommer att stärka Pariplays position på den europeiska 
spelmarknaden.  
 
Léonard Huguenin, Online Casino Manager, Casino Davos, säger: “Vi är entusiastiska över vårt 
partnerskap med Pariplay och möjligheten att erbjuda våra spelare på spelsajten Casino777.ch deras 
toppmoderna kasinospel, vilka är enormt populära på de reglerade marknaderna i Europa. Vi väntar 
ivrigt på att lägga till ännu mer innehåll från Pariplay för att fortsätta utöka vårt onlineerbjudande och 
öka antalet nya kunder och retention.” 
 
Adrian Bailey, VD för Pariplay, säger: ”Vi är mycket glada över de framsteg vi har gjort på den reglerade 
schweiziska marknaden bara några få veckor efter vår ISO ackreditering. Partnerskapet med ännu en 
marknadsledare i Casino Davos och möjligheten att presentera våra spel på Casino777.ch utökar vår 
närvaro avsevärt och hjälper oss att leverera på vår tillväxtstrategi för 2020 allt eftersom vi snabbt 
fortsätter att utöka vår globala närvaro.” 
 
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:  

Tsachi Maimon, VD, Tel: +346-36452458, e-mail: investors@aspireglobal.com 

Motti Gil, CFO, Tel: +356-9924 0646, e-mail: investors@aspireglobal.com  
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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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