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Pressmeddelande 2019-06-26 8:30 CET 

Evolution i avtal med Grand Casino Baden i den nya schweiziska 

spelmarknaden 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har blivit utvald som live casino-partner till 

Grand Casino Baden och www.jackpots.ch i den reglerade schweiziska spelmarknaden. 

Genom avtalet kommer Evolutions kompletta utbud av live casino-spel göras tillgängligt till kasinot och dess 

plattformspartner Gamanza, och därigenom göra Grand Casino Baden med www.jackpots.ch till ett av de 

första kasinona som lanserar live casino till spelare på den nya marknaden. De nya onlinespellagarna i 

Schweiz börjar gälla den 1 juli 2019. 

Grand Casino Baden marknadsför sig som ett underhållningens hus och erbjuder en högkvalitativ mix av 

spännande spel, underhållning och restauranger. Utbudet av klassiska spel på kasinots två spelgolv 

inkluderar inte bara Blackjack och Roulette, utan också ett stort urval pokerspel. Detta har resulterat i att 

kasinot fått status som Schweiz pokercentrum, som erbjuder det största utbudet av kontantspel i landet och 

över 350 turneringar om året. 

Grand Casino Badens live casino-tjänst kommer möjliggöra för onlinespelare att delta i en omfattande mix 

av livespel från Evolutions prisbelönta portfölj på www.jackpots.ch. Dessa spel, som alla finns tillgängliga för 

smartphone, läsplatta och dator, inkluderar Roulette, Blackjack och Baccarat, liksom flertalet pokerspel samt 

spelshower som Lightning Roulette. 

-Det var ett enkelt beslut att påbörja samarbetet med Evolution Gaming. Evolution har en mycket 

omfattande erfarenhet av att hjälpa sina kunder att lansera live casino-tjänster i världsklass på reglerade 

marknader i hela världen. På Grand Casino Baden sätter vi en ära i att erbjuda våra spelare ett ledande 

utbud och hög service. Att lägga till Evolutions live casino kommer utan tvekan att stötta oss i arbetet att 

stärka och utveckla vår position som ett av Europas högst ansedda kasinon, säger Marcel Tobler, Chief 

Financial Officer at Grand Casino Baden. 

-Vi är mycket nöjda att ha blivit utvalda av ett av Schweiz främsta landbaserade kasinon. Evolutions portfölj 

passar perfekt med Grand Casino Badens underhållningskoncept. Vi är säkra på att vårt utbud, som inte bara 

består av klassiska kasinospel utan också våra spelshower, kommer bli mycket populärt hos kasinots kunder 

samtidigt som det kommer att attrahera nya besökare till det landbaserade kasinot, säger James Stern, Chief 

Business Development Officer – America & Land-based på Evolution. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  
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