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SKS365 Groups Planetwin365 lägger till Evolutions live casino för 

den italienska marknaden 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, meddelar att Planetwin365, ett varumärke 

inom SKS365 Group, har lagt till hela Evolutions utbud av live casino-spel i sitt onlineerbjudande för den 

italienska marknaden.  

Planetwin365 är SKS365 Groups flaggskeppsvarumärke och en av de snabbast växande och ledande 

sportbettingportalerna i Italien. 

Planetwin365 lanserar Evolutions kompletta portfölj av live casino-spel som omfattar ett brett utbud av 

kasinobord såsom italienskspråkiga Venezia, det nyligen lanserade Super Sic Bo, Free Bet Blackjack och 

flertalet pokerspel, liksom Evolutions växande utbud av spelshower. Spelen finns tillgängliga för dator, 

läsplatta och smartphone på www.planetwin365.it.  

-Vi är mycket glada över att få samarbeta med den marknadsledande live casino-leverantören och att få 

lägga till ett sådant omfattande utbud av livespel i erbjudandet hos Planetwin365. Vi ser särskilt fram emot 

potentialen i Evolutions spelshower som inkluderar Deal or No Deal Live, Lightning Roulette och Money 

Wheel-spel, säger Francesco Gaziano, Chief Marketing Officer på SKS365 Group. 

-Vi är väldigt stolta att få jobba med SKS365 Group i den fortsatta utvecklingen av innehållserbjudandet hos 

Planetwin365. Då Planetwin365 är en av de främsta sportbettingoperatörerna i Italien är detta en 

nyckelkund i den för Evolution viktiga europeiska marknaden, säger Sebastian Johannisson, Chief 

Commercial Officer på Evolution Gaming. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  

 

About the Endemol Shine Group 
Deal or No Deal Live is based on the Endemol Shine Group television format Deal or No Deal © 2003. Deal or No Deal 
Live Project © 2017 Endemol Shine Group IP B.V. Deal or No Deal is a registered trademark of Endemol Shine Group IP 
B.V. Used with permission.  All rights reserved. 
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