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Pressmeddelande 2020-02-04 8:30 CET 

Evolution lanserar 12 nya spel i samband med ICE 2020  

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, kommer i samband med spelmässan ICE 

2020 i London att visa upp 12 nya spel, inklusive Crazy Time, det roligaste live casino-spelet som 

Evolution hittills har skapat.  

Den stora variationen av nya innovativa titlar från Evolution, som beskrivs nedan, kommer att visas upp på 

ICE som en del av bolagets ständigt växande portfölj av både klassiska kasinospel och game shows. Den 

kompletta serien av nya spel hedrar kasinoklassikerna samtidigt som de använder den senaste tekniken och 

studioinnovationerna för att attrahera fler spelartyper än någonsin tidigare. 

De 12 nya spelen som visas upp under ICE 2020 är: 

• Crazy Time - det roligaste kasinospelet som någonsin skapats i game show-stil från Evolution med flera 
spännande bonusomgångar och höga multiplikatorer 
 

• Mega Ball - ett unikt lotteri och bingoliknande spel, där spelare skapar rader och kan vinna över 1 000 
000x insatsen med Mega Ball 
 

• Craps - den första liveversionen någonsin av det omåttligt populära och engagerande tärningsspelet 
 

• Instant Roulette – världens snabbaste live casino-spel, med flera synkroniserade auto roulette-hjul och 
obegränsad tid för insatser 
 

• Power Blackjack - ger spelare möjlighet att tredubbla eller fyrdubbla sin insats på något av de två 
första korten 
 

• Lightning Baccarat - det senaste tillskottet till Evolutions lightning-portfölj, ett klassisk Baccaratspel 
med elektrifierande multiplikationskort 
 

• Speed Blackjack - det snabbaste Blackjack-spelet hittills, med samma regler som klassisk Blackjack men 
utan att behöva vänta på andra spelare 
 

• Fem nya First Person-spel: Craps, Baccarat, Football Studio, Dragon Tiger och Mega Ball - som 

erbjuder populära kasinospel i högklassig 3D-miljö med spännande funktioner och en integrerad "Go 

Live"-knapp som transporterar spelare till live-versionen av spelet. 

-Alla våra nya spel är uppbyggda på tre pelare: den första är vårt starka fokus på att utveckla kärnspel som 

Roulette, Blackjack och Baccarat så att de attraherar nästa generations spelare; den andra är vår fortsatta 

expansion av den adresserbara live casino-marknaden genom lanseringar av våra häftigaste spel hittills; och 

den tredje är leveransen av högkvalitativa bonusverktyg till våra kunder för att kunna marknadsföra våra 

spel - dessa bonusverktyg kommer också att visas upp vid vår monter på ICE, säger Todd Haushalter, Chief 

Product Officer på Evolution och fortsätter: 

-Vi har arbetat hårt under det senaste året för att skapa det som jag tror kommer vara det bästa startfältet 

av nya spel någonsin. Vi gör kärnspelen roligare, vi förbättrar spelen för att göra dem mer avkopplande och 

bekväma att spela, och vi lanserar också vår galnaste, mest bonusladdade game show någonsin - Crazy 

Time. Personligen tycker jag att Crazy Time är det roligaste kasinospelet som någonsin skapats och jag ser 

fram mot lanseringen. Utöver detta är Mega Ball en annan central lansering: ett kombinerat lotteri- och 
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bingospel som vi hoppas kommer attrahera en ny grupp spelare till live casino. Det finns verkligen något för 

alla i vår lanseringsplan för 2020. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  
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