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Evolution lanserar revolutionerande Roulettespel och ytterligare
nyheter på ICE 2018
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, premiärvisar idag en mängd nya produkter
på spelmässan ICE (6-8 februari på ExCel i London), inklusive det nya revolutionerande spelet Lightning
Roulette.
Lightning Roulette är ett unikt utökat Roulette-spel som kommer lysa upp live casino-upplevelsen för
Evolutions kunder och deras spelare. Alla vanliga Roulette-egenskaper finns där – och mycket mer. I
Lightning Roulette innehåller varje spelrunda också slumptalsgenererade turnummer mellan 1 och 5.
Slumpgenererade utbetalningar mellan 50:1 och 500:1 betalas för satsningar på respektive rundas
turnummer. Spelets miljö och användargränssnitt är lika medryckande. Lysande blixtar och ljudeffekter
bygger upp spänningen och sätter scenen för en rafflande Live Roulette-upplevelse.
-Lightning Roulette kommer säkerligen bli ett stort samtalsämne på ICE. Alla som hittills fått se det har varit
mycket imponerade – såväl spelare som industriveteraner. Vi har jobbat hårt för att skapa ett spel som
spelare kommer att älska och ser fram emot att de ska få ta del av det, säger Todd Hauhshalter, Chief
Product Officer på Evolution och fortsätter:
-Detta är den mest komplexa produkt som vi någonsin skapat, men komplexiteten märks inte för spelarna –
som under varje spelrunda kommer se mellan ett och fem nummer som lyser upp och resulterar i
utbetalningar mellan 50 och 500 gånger insatsen. För att åstadkomma detta har vi kombinerat digitala
slumptalsgeneratorer med Live Roulette, vilket aldrig tidigare gjorts. Studion i sig är också mycket
avancerad.
Evolution kommer också att premiärvisa sin Salon Privé, som är en samling av Roulette- och Blackjack-spel
dedikerade till så kallade ”super-VIP”-spelare. Evolutions nya Salon Privé är byggd i bolagets studio i Riga
och kommer att bli det mest exklusiva sättet att spela bordsspel online.
-Något liknande har aldrig gjorts förut eftersom det är så svårt att åstadkomma operativt. Vi erbjuder
spelare oöverträffad kontroll över spelet vid helt privata, individuella Roulette- och Blackjackbord. De kan
välja sin favoritcroupier, att byta ut korten, kontrollera spelets hastighet och mycket mer. Målet med vår
Salon Privé är att leverera en form av lyxservice som annars bara erbjuds i de privata spelsalongerna i Las
Vegas, säger Todd Haushalter.
Ytterligare två nya spel kommer visas upp på ICE. Dragon Tiger och No Commission Baccarat riktar in sig på
Baccarat-entusiaster och kommer att öka attraktionen i Evolutions redan omfattande utbud av Live
Baccarat.
Besökare i Evolutions utställningsområde kommer också att mötas av mer information om bolagets senaste
studiolansering i Kanada och den kommande lanseringen av en studio i Georgien. De kommer också få det
senaste kring HTML5-uppgraderingen av Evolutions livespelsportfölj, som snabbt närmar sig slutförande.
-Vi tar vår marknadsledande position på största allvar och vårt utbud på ICE reflekterar detta. Våra kunder
förväntar sig att vi kan serva deras spelare inom alla kategorier; massmarknad, VIP-spelare, och till och med
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deras poker-, bingo- och slotsspelare, och att vi kontinuerligt imponerar med nya och intressanta sätt att
spela online. Vi har jobbat hårt för att leverera alla dessa nya produkter till ICE, och tillsammans med vår
befintliga portfölj med Dual Play Roulette och Baccarat, Roulettespel på 15 olika språk, Dream Catcher,
hundratals Blackjackspel, samt våra pokerspel med exklusiva innehållsrättigheter såsom det nyligen tillagda
Live Texas Hold’em Bonus, har vi ett marknadsledande erbjudande för både spelare och operatörer. Kom
gärna förbi oss på ICE och se hur framtiden inom live casino ser ut, säger Todd Haushalter när han
summerar Evolutions närvaro på ICE i år.
För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com
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