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Live Baccarat Squeeze först ut i Evolutions nya Baccarat-utbud
Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, kommer idag att gå live med
sitt första Live Baccarat Squeeze-bord för William Hills nyligen öppnade onlinevarumärke Macau
(macau.williamhill.com).
Det nya spelet kommer streamas live till William Hills spelare från Evolutions studio i Riga. I denna
fulländade Baccarat-upplevelse fångar 17 HD-kameror all aktivitet och spänning i det spel som är känt
som det mest populära bordsspelet på Macaus många fysiska kasinon. Höjdpunkten i Evolutions
version av spelet är så kallad squeeze, det vill säga när croupieren böjer upp kortet för den hand som har
högst insats, som fångas i en serie av närbilder.
Lanseringen av William Hills Live Baccarat Squeeze inleder utrullningen av ett helt nytt förbättrat utbud
av Live Baccarat-spel från Evolution för alla typer av spelare. Utbudet omfattar Live Baccarat med en
kamera till generiska standard- och VIP-bord, nya Multi-Camera Live Baccarat samt nya Live Baccarat
Squeeze. Alla varianter, och nya funktioner såsom extra sidebets och möjlighet att se trender (så kallade
roads), finns tillgängliga för dator, läsplatta och smartphone.
De nya generiska borden för Live Baccarat – tillgängliga för alla Evolutions kunder – är planerade att
lanseras i slutet av januari 2016, inklusive ett bord med Live Baccarat Squeeze som också kommer visas
på ICE-mässan i London.
- Med denna omfattande uppgradering av hela vårt Live Baccarat-erbjudande har vi skapat en helt
autentisk spelupplevelse. Samtliga våra Baccarat-varianter har bönformade bord, mörka kort och vårt
nya användargränssnitt. Kombinerat med ytterligare sidebets och ett urval roads, blir hela upplevelsen
som att spela vid ett Baccarat VIP-bord i Asien, säger Richard Hadida, medgrundare och Creative
Director i Evolution Gaming.
- För många spelare är ritualen med squeeze den mest uppslukande och dramatiska delen av Baccarat. I
Live Baccarat Squeeze återspeglas allt i kristallklara närbilder som tar realismen med live casino till en
helt ny nivå, avslutar Hadida.
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 december 2015
kl 10:00 (CET).
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