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Pressmeddelande 2015-08-03 

Evolution lanserar exklusivt live casino-erbjudande för 

Marathonbet  

Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, har lanserat ett komplett live 

casino-erbjudande för www.marathonbet.com.  

Ett komplett utbud av Evolutions generiska bord med Live Roulette, Immersive Roulette, Live Baccarat, Live 

Blackjack och Live Casino Hold’em har redan lanserats och finns tillgängliga i desktopversion till spelarna. 

Mobil åtkomst kommer att läggas till i september, samtidigt som Evolutions liveversion av Three Card Poker 

från SHFL blir tillgänglig i desktoputbudet. Dessutom kommer Marathonbet.com att lansera ett dedikerat 

Live Blackjack-bord inom de närmaste veckorna. Samtliga spel, som tillhandahålls via Evolutions studio i 

Riga, blir tillgängliga för den stora majoriteten av Marathonbet.coms spelarbas. 

Utrullningen av Marathonbet.coms live casino kommer även att kompletteras av ett antal spel med 

modersmålstalande croupierer såsom London Roulette, Deutsches Roulette och Sports Roulette. Därefter 

kommer Marathonbet att använda Evolutions live casino-tjänster för att expandera till reglerade marknader. 

Marathonbet har vuxit kraftigt de senaste åren och fått hög varumärkeskännedom genom investeringar i 

sport, särskilt som tröjsponsorer för Hibernian, och tidigare för Fulham och Dynamo Kiev. De 

utannonserade nyligen ett treårsavtal som ny regional vadslagningspartner till Liverpool FC, i tillägg till 

befintliga samarbeten som officiell vadslagningspartner för Tottenham Hotspur och Derby County.  

- Vi ville arbeta med marknadsledaren, ha exklusivt innehåll samt erbjuda våra spelare en stark upplevelse i 

flera kanaler. Vårt live casino växer redan snabbt och attraherar ett stort antal unika spelare, och vi känner 

oss säkra på att det kommer öka än mer när vi lanserar det dedikerade Live Blackjack-bordet och den 

mobila produkten, säger Christian Melin, Online Casino Manager för Marathonbet i en kommentar till 

bolagets beslut att välja Evolution som sin live casino-leverantör. 

- Marathonbet är speciellt starka inom sportsbook, som visat sig vara en utmärkt matchning med live casino 

vad gäller korsförsäljningspotential och konvertering. Detta är ett mycket spännande partnerskap som 

kommer kapitalisera på den fulla bredden i Evolutions live casino-erbjudande, speciellt när Marathonbet nu 

satsar på att växa ännu mer på reglerade marknader och maximera sin varumärkeskännedom, säger Jens 

von Bahr, VD för Evolution Gaming. 

För ytterligare information, kontakta: 

Adrian Westman, IR Manager  

+46 735 090 400, awestman@evolutiongaming.com 

Informationen är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 

och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti 2015 kl 9.00 

(CET). 
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