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Evolution  levererar  skräddarsydd  Dual  Play  Roulette  till  Grand  
Casino  i  Bukarest  
Evolution  Gaming,  ledande  leverantör  av  live  casino-‐lösningar,  kommer  att  installera  en  skräddarsydd  
lösning  med  Dual  Play  Roulette  på  Grand  Casino  i  Bukarest.  
Bordet  med  Evolutions  Dual  Play  Roulette,  som  sammanför  spel  fysiskt  och  online,  kommer  finnas  på  
kasinots  primära  spelgolv  på  entrévåningen  på  JW  Marriott  Bucharest  Grand  Hotel.  Det  blir  den  senaste  i  
en  rad  lanseringar  av  Dual  Play  Roulette  under  de  senaste  18  månaderna  hos  The  Ritz  Club  London,  The  
Hippodrome  Casino  London  och  Dragonara  Casino  på  Malta.  
Evolutions  Dual  Play  Roulette  suddar  ut  gränsen  mellan  fysiskt  och  online  genom  att  låta  spelare  vid  det  
faktiska  roulettebordet  och  onlinespelare  att  tillsammans  delta  i  samma  spelrundor  med  samma  croupier.  
Dessutom  erbjuder  Dual  Play  Roulette-‐lösningen  en  hög  grad  av  individuell  anpassning  till  kasinot  för  att  
möjliggöra  en  unik  installation  och  onlinespelupplevelse.  Istället  för  endast  en  statisk  kamera  vid  bordet  ger  
Evolutions  Dual  Play  Roulette  en  komplett  anpassning  genom  val  av  antalet  kameror,  kameravinklar  och  
filmsekvenser.  
Evolution  har  redan  en  betydande  närvaro  på  Grand  Casino  i  Bukarest,  som  är  basen  för  Evolutions  egen  
toppmoderna  live  casino-‐studio  som  servar  den  rumänska  marknaden.  Den  öppnade  i  september  2016  som  
den  första  certifierade  live  casino-‐studion  i  Rumänien  och  stödjer  idag  åtta  rumänska  licenserade  
operatörer,  med  fler  som  väntas  tillkomma  under  2017.  
Dual  Play-‐bordet  hos  Grand  Casino  planeras  lanseras  i  slutet  av  andra  kvartalet  2017,  och  är  en  av  flera  
Dual  Play-‐installationer  som  planeras  utvecklas  under  det  kommande  året.  Bordet  kommer  att  vara  
tillgängligt  dygnet  runt  alla  dagar  i  veckan  och  kommer  erbjuda  onlinespelare  en  mycket  realistisk  
upplevelse.  Videoströmmen  från  bordet  kommer  även  göras  tillgänglig  för  alla  Evolutions  kunder,  vilket  ger  
hela  operatörsnätverket  möjligheten  att  erbjuda  en  unik  produkt  till  sina  spelare.  
-‐Ett  ökande  antal  prestigefulla  kasinon  väljer  Evolutions  Dual  Play  för  att  leverera  en  lösning  som  är  sant  
konvergerande,  där  spelare  får  väldigt  mycket  mer  än  vad  som  erbjuds  i  en  standardiserad  produkt.  Vårt  
team  jobbar  alltid  nära  varje  individuellt  kasino  för  att  skapa  en  skräddarsydd  installation,  som  reflekterar  
deras  varumärke  och  arbetssätt,  för  att  ytterligare  öka  differentieringen.  Varje  unik  installation  av  Dual  Play  
Roulette  fångar  den  riktiga  spänningen  i  händelserna  vid  livebordet  och  erbjuder  spelare  den  mest  
omfattande  och  engagerade  spelupplevelsen  –  som  om  de  fysiskt  satt  och  spelade  vid  det  faktiska  bordet,  
säger  James  Stern,  Director  of  Business  Development  &  Land-‐based  Sales  at  Evolution.  
-‐Den  skräddarsydda  upplevelsen  från  Evolutions  Dual  Play  Roulette  ger  Grand  Casino  Bucharest  stora  
möjligheter  att  skapa  något  annorlunda  och  fängslande  för  spelare.  Bordet  med  Dual  Play  Roulette  kommer  
leverera  den  unika  atmosfären  och  känslan  av  Grand  Casino  till  en  utökad  onlinemålgrupp,  och  är  ytterligare  
bevis  på  den  landbaserade  marknadens  rörelse  mot  att  tillhandahålla  onlinespel,  säger  Sorin  
Constantinescu,  President  Casino  Association  Romania.    

  
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  över  100  operatörer  som  kunder.  Koncernen  har  idag  cirka  3  500  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.  

  
För  ytterligare  information,  kontakta:  
Jacob  Kaplan,  CFO  
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