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Evolution installerar Dual Play Roulette på Casino Malta
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal för installation av ett
skräddarsytt bord med Dual Play Roulette på Casino Malta by Olympic Casino, landets nyaste och största
landbaserade kasino.
Bordet med Dual Play, som sätts upp med fem HD-kameror och möjliggör för kasinokunder och
onlinespelare att spela tillsammans vid samma bord, förväntas att gå live under det tredje kvartalet i år. Det
kommer placeras på kasinots primära spelgolv och vara öppet dygnet runt under veckans alla dagar.
Casino Malta drivs av Baltikums ledande speltjänstleverantör Olympic Entertainment Group och har
etablerats i samarbete med den maltesiska hotell- och underhållningsaktören Eden Leisure Group. Kasinot
ligger i St. George’s Bay i St. Julian’s, och erbjuder 285 slotmaskiner, 29 bordsspel samt underhållning i Las
Vegas-anda.
-Evolution har omfattande erfarenhet av att arbeta med ledande landbaserade kasinon och leverera
skräddarsydda och gränsöverskridande lösningar. Vårt mål är att spelarna ska kunna spela vid ett av deras
favoritbord på Casino Malta även när de inte kan besöka kasinot personligen. Evolutions Dual Play Roulette
var förstahandsvalet för att möjliggöra den nivån av utökad service med den flexibilitet som vi efterfrågade.
Lika viktigt är att Evolutions Dual Play är en gränsöverskridande lösning som fungerar som en del av
befintliga strukturer och procedurer i vår landbaserade verksamhet, säger Simon De Cesare, VD för Eden
Leisure Group.
-Vi är mycket nöjda att få arbeta med Casino Malta för första gången. Casino Malta ville utöka möjligheten
att spela på deras landbaserade kasino för en mycket bredare målgrupp. Givet Maltas popularitet som en
semester- och weekenddestination, kommer den bredare målgruppen att omfatta den stora mängden
ad hoc-spelare som spelar på kasino när de besöker Malta. Genom installationen av bordet med Dual Play
kommer dessa spelare kunna fortsätta spela på Casino Malta när de åkt hem igen, säger James Stern,
Director of Business Development & Land-based Sales på Evolution.
För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer.
Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 150 operatörer som kunder.
Koncernen har idag cirka 4 500 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på
Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

