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Evolution lanserar det nya spelet Mega Ball 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, lanserar i dag det nya spelet Mega Ball. 

Mega Ball visades för första gången upp på spelmässan ICE 2020 i februari, och utökar ytterligare 

Evolutions spännande utbud av spel inom kategorin game shows.   

Det underhållande spelet har upp till två bonusrundor där spelare kan multiplicera sina vinster med upp till 

1,000,000x insatsen. Spelet påminner om bingo med studsande bollar och har med sin enkelhet och 

engagerande format skapats från grunden för att attrahera en bred grupp av onlinespelare, av vilka många 

kanske aldrig spelat live casino-spel tidigare. Mega Ball förväntas ha stor attraktionskraft, eftersom det ger 

spelare möjlighet till stora vinster, samtidigt som man kombinerar de mest uppskattade delarna av online 

bingo, lotteri och slots. 

Mega Ball använder en specialbyggd bollmaskin som rymmer 51 bollar, varav 20 slumpmässigt dras en efter 

en i varje spelomgång. Spelare kan luta sig tillbaka i väntan på att se om siffrorna på sina bingoliknande 

spelkort matchar bollarna som dras. Upp till 12 rader per kort är tillgängliga och ju fler linjer spelare gör, 

desto större chans till vinst. Centralt för spelets tema är när boll nummer 21 dras - den så kallade "Mega 

Ball" - som ger en slumpmässig multiplikator mellan 5x och 100x. Om spelaren skapar en linje med Mega 

Ball-numret multipliceras vinsterna därefter. 

Mega Ball finns tillgängligt för dator, surfplatta och smartphone, och ingår i Evolutions växande och väldigt 

populära game show-utbud tillsammans med titlar som Lightning Roulette, Deal or No Deal Live och Dream 

Catcher. 

-Med Mega Ball ville vi skapa ett spel med stora priser, mycket drama och spänning. Bingo är ett enormt 

populärt spel med massor av spelare och lotterier är uppskattat i hela världen, så vi bestämde oss för att 

kombinera de två och även lägga till en stor spelautomat som tillsammans skapade Mega Ball. Jag tror att 

spelarna kommer att älska det här spelet! säger Todd Haushalter, Chief Product Officer på Evolution 

Gaming och fortsätter: 

Förutom live-versionen av Mega Ball, adderar Evolution även en First Person-version till den växande 

portföljen av First Person-spel genom att lansera en RNG-variant av Mega Ball. First-Person Mega Ball ger 

spelarna kontroll över spelet, så att de kan spela i sin egen takt. Precis som alla Evolutions First Person-spel 

innehåller den "Go Live"-knapp, som transporterar spelare via en portal till liveversionen av spelet. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  
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