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Evolutions nya Dual Play Roulette förenar kasinospel fysiskt och
online
Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, kommer denna vecka gå live med
ett bord för Dual Play Roulette hos Dragonara Casino, Malta.
Evolutions Dual Play Roulette suddar ut gränsen mellan fysiskt och online genom att låta spelare vid det
faktiska roulettebordet på kasinot och onlinespelare att tillsammans delta i samma spel vid samma bord.
Lösningen riktar sig till fysiska anläggningar som ser möjligheter att stärka varumärkeslojaliteten bland sina
kunder och förmedla den unika atmosfär och spänning som råder på ett kasino till en kraftigt utökad grupp
av nya spelare på nätet.
– Live casino är den naturliga bryggan mellan fysiskt och online, och med Dual Play har vi utvecklat en
produkt exklusivt för fysiska kasinon som vill utforska potentialen på nätet. Matematiken är enkel, med
Dual Play får du ökade intäkter till samma kostnadsmassa och kan bygga ännu starkare lojalitet med dina
viktigaste spelare. Fysiska kasinon är en central del av Evolutions långsiktiga tillväxtstrategi, och Dual Play
är ett viktigt steg framåt i att stärka vårt erbjudande till segmentet, säger Jens von Bahr, VD på Evolution
Gaming.
Bordet med Dual Play Roulette på Dragonara Casino använder en kamera- och ljudinstallation som liknar
den som finns vid borden med Live Roulette i Evolutions primära live casino-studior. Spelare vid bordet på
Dragonara spelar som vanligt, medan livesändningen kan nås av ett obegränsat antal andra spelare via
internet och kasinots eget wifi-system med dator, smartphone eller läsplatta.
– Fysiska kasinon har varit ett centralt fokusområde för Evolution de senaste 18 månaderna. Lösningen
med Dual Play Roulette på Dragonara är ett utmärkt exempel på hur gränserna mellan fysiskt och online
suddas ut, och bygger på den erfarenhet vi fått från våra platsbyggda livestudior i Spanien, Italien och
Belgien. Den skickar onlinespelarna rakt in i spänningen på ett riktigt kasino samtidigt som den möjliggör för
de fysiska spelarna att förbli uppkopplade med spelet – även om de besöker kasinots restaurang eller bar.
Dessutom ger den potential för mycket skalbara flerspelarintäkter, säger James Stern, Director of Business
Development & Land-based Sales på Evolution.
– Vi är glada att vara det första fysiska kasinot som kan erbjuda Evolutions banbrytande Dual Play Roulette
direkt från vårt kasinogolv. Dragonara är synonymt med tradition och en rik historia, men är också
framåtblickande och innovativa. Genom denna tjänst kan vi erbjuda våra spelare en innovativ och
annorlunda upplevelse som är unik på flera vis. Dual Play är ett utmärkt sätt för våra kunder att delta i
livespelets spänning närhelst de vill, och att spela online med croupierer de är bekanta med från vårt kasino.
Utöver ett lojalt lokalt klientel har vi också ett stort antal spelare som besöker oss under sina semestrar –
nu kan de fortsätta att ta plats vid roulettebordet på deras favoritkasino även när de lämnat Malta och är
tusentals mil bort, säger Franco Degabriele, Business Development Director på Dragonara Gaming Limited.
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Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live
casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den
europeiska marknaden med drygt 70 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 1 800 anställda varav merparten
återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq First North Premier med ticker EVO.
Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

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 12 november 2015 kl
08:30 (CET).
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