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Pressmeddelande 2018-05-29 8:30 CET 

SL Casino Tbilisi väljer skräddarsytt Dual Play Roulette från 

Evolution 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, kommer att installera ett skräddarsytt bord 

med Dual Play Roulette hos SL (Shangri La) Casino Tbilisi, beläget i en av de historiska delarna av den 

georgiska huvudstaden. 

Evolutions Dual Play-bord kommer att finnas på huvudgolvet hos SL Casino Tbilisi, tillsammans med 

kasinots övriga bordsspel såsom American Roulette, Blackjack, Punto Banco och flertalet pokervarianter. 

Denna senaste installation av Dual Play följer de tidigare lanseringarna hos Grand Casino Bucharest, 

Grosvenors Victoria Casino i London, Genting International Casino på Resorts World i Birmingham, liksom 

The Ritz Club i London och The Hippodrome Casino London. 

Dual Play-konceptet sammanför land- och onlinebaserat spel vid samma landbaserade bord. Kunder hos 

Shangri La kan spela vid bordet på samma sätt som när de spelar på kasinots konventionella roulettebord. 

Spelare som inte är på plats vid det fysiska Dual Play-bordet kan delta i samma spel vid samma bord, via 

deras smartphones, läsplattor och datorer. 

Dessutom kommer livefeeden från Dual Play-bordet hos Shangri La att göras tillgänglig för alla Evolutions 

kunder, vilket ger dem möjligheten att erbjuda denna unika live casino-upplevelse till sina spelare. 

-Vad som särskiljer Evolutions Dual Play Roulette är kvaliteten i lösningen och dess verkligt skräddarsydda 

egenskaper. Vi har till exempel fria händer att bestämma över kamerapositionerna, -vinklarna och 

spelsekvenserna. Detta innebär att vi kan fånga känslan av att vara här på vårt kasino för onlinespelare som 

inte kan besöka oss fysiskt, säger Darren Keane, VD för Storm International, som också driver Shangri La-

kasinon i Minsk, Jerevan och Riga. 

-Då Evolution nyligen öppnat sin senaste toppmoderna studio i Tbilisi är det helt naturligt att vi installerar 

en lösning med Dual Play här också. Att besöka och spela här kommer vara en unik upplevelse, och vår Dual 

Play Roulette utökar servicen till kunderna samtidigt som den förmedlar Shangri La-upplevelsen till en 

bredare publik online, säger James Stern, Director of Business Development & Land-based Sales hos 

Evolution.  

SL Casino Dual Play planeras gå live under kommande veckor och kommer vara tillgängligt dygnet runt 

under veckans alla dagar. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  
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