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Evolutions Dream Catcher vinner Digital Product of the Year på 

G2E Las Vegas 

Evolution Gamings produkt Dream Catcher, ett lyckohjul i storformat, har utsetts till Digital Product of the 

Year vid Global Gaming Awards 2017.  

Evolution tog hem vinsten bland 9 andra nominerade företag. Den prestigefulla utmärkelsen ges till den 

innovation eller nyhet som anses att ha förbättrat sitt segment mest under den senaste 12-

månadersperioden. 

Evolution tog emot utmärkelsen under Global Gaming Awards-ceremonin som hölls på Sands Expo Centre 

Las Vegas, som en del av spelmässan G2E Las Vegas. 

Dream Catcher är ett visuellt storslaget vertikalt lyckohjul, med möjlighet till stora vinster, som presenteras 

som en spelshow öppen dygnet runt – och som blivit en stor succé för Evolutions kunder. Spelet 

presenteras av en värd till spelare via dator, läsplatta och smartphone, och tar ett familjärt koncept, välkänt 

från entréerna till fysiska kasinon och TV-shower runtom i världen, till den digitala arenan.  

-Att skapa en livespelshow som sänder dygnet runt är något helt nytt, och vi tror att innovativa koncept som 

detta är ett måste för att utöka live casino-segmentet till en bredare publik. Koncentrationsförmågan 

minskar samtidigt som önskan att bli underhållen ökar, så vi ville göra något som är relevant för en 

YouTube-tittande publik – vilket på många sätt utgör konkurrensen om spelarnas tid. Vi visste att det fanns 

många spelare av bland annat slots och bingo som vi hoppades nå med Dream Catcher, och det är vad vi 

lyckats med. Dream Catcher har blivit mycket populärt bland spelarna. Spelarantalet är på rekordnivåer för 

en ny produkt, säger Todd Haushalter, Chief Product Officer på Evolution Gaming och fortsätter: 

-Dream Catcher är ett kul, enkelt spel – och självklart live. Spelare kan plocka upp sin smartphone eller 

läsplatta och engagera sig i underhållningen när de vill. Och med potentialen att 2x- och 7x-

multiplikatorerna på hjulet slår till sekventiellt finns möjligheten att vinna tusentals gånger den initiala 

satsningen, precis som i slots. 
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