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Evolution lanserar Gonzo’s Treasure Hunt™, en mix av livekasino
och slots, i världens första online game show-spel med VR-läge
Evolution lanserar Gonzo’s Treasure Hunt™, ett banbrytande online game show-spel som är världens
första livekasinospel som sammanför livespel med slotspel samt därutöver är det första där man har valet
att spela i VR-läge (virtual reality).
Med inspiration från den kända Gonzo-figuren och immateriella rättigheter från NetEnts onlineslotspel
Gonzo’s Quest™ är det helt nya spelet Gonzo’s Treasure Hunt™ det senaste tillskottet i Evolutions live game
show-portfölj. Det nya live game show-spelet sammanför livespelsvärlden med slotsvärlden och står för ”en
helt ny inriktning”. Det är det första spelet från Evolution som använder NetEnts immateriella rättigheter
efter Evolutions förvärv av NetEnt i slutet av förra året.
Det centrala i Gonzo’s Treasure Hunt™ är jakten på gömda skatter i en enorm mur bestående av 70 stenar.
En speciell egenskap hos den senaste versionen av Gonzos äventyr är att den världskända
upptäcktsresanden förvandlas till en ”levande” augmented reality-figur som deltar i sökandet tillsammans
med live show-värdarna och spelarna. Ytterligare en världsnyhet på livekasinomarknaden är möjligheten att
spela och satsa i Gonzo’s Treasure Hunt™ i VR-läge med hjälp av VR-glasögon och en spelkontroll som gör
den engagerande spelupplevelsen ännu färgstarkare.
– Detta är vår första produkt som kombinerar det bästa från NetEnt med Evolution. Det är oerhört spännande att
arbeta med de enastående immateriella rättigheterna från NetEnt efter förvärvet och vi börjar med att ta den mest
kända figuren inom slotspel till livekasino-världen, säger Todd Haushalter, Chief Product Officer på Evolution.
– Detta är även det första livespelet någonsin där spelarna har så stor kontroll sin spelstrategi och det möjliga
utfallet. Till skillnad från i andra spel, där resultatet är resultatet och du inte kan göra någonting åt det, tar spelarna i
Gonzo’s Treasure Hunt™ kontrollen i jakten på sina pris. Detta är en helt ny inriktning för våra game shows, då vi vill
bredda definitionen av vad en game show kan vara – genom att ge spelarna så mycket kontroll kommer vi att locka
en ny publik till Evolution. Vi fortsätter att utveckla spelupplevelsen, och denna lansering utgör en oerhört
spännande milstolpe, fortsätter Haushalter.

Vid frågor från investerare, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade
B2B live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2Bleverantör med över 500 operatörer bland sina kunder. Koncernen har i dag drygt 10 000 anställda i studior i hela Europa
och i Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök
www.evolution.com för mer information.
Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även
licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Canada, Rumänien och
Sydafrika med flera.

