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Dubbelseger för Evolution på EGR B2B Awards -  Live Casino 

Supplier of the Year för nionde året i följd, och Multi-Channel 

Supplier of the Year 

Evolution Gaming fick dubbla anledningar att fira vid årets EGR (eGaming Review) B2B Awards då bolaget 

återigen utsågs till Live Casino Supplier of the Year, samtidigt som man också tog hem vinsten i kategorin 

Multi-Channel Supplier of the Year. 

Evolution vann över 8 andra nominerade leverantörer i Live Casino-kategorin, och över 11 andra 

leverantörer då man för första gången vann i kategorin Multi-Channel Supplier.  

Därmed har Evolution en obruten serie av 9 vinster i följd i Live Casino Supplier of the Year, som bolaget 

har fått behålla varje år sedan EGR B2B Awards började delas ut 2010. 

-De senaste 12 månaderna har Evolution återigen flyttat fram positionerna genom att outtröttligt arbeta 

med att utöka vår position som den främsta live casino-leverantören i en alltmer konkurrensutsatt marknad. 

Bland nya spel som vi lanserat senaste året finns Lightning Roulette – som blev en omedelbart succé för 

våra operatörer – Texas Hold’em Bonus Poker, med den progressiva jackpoten First Five, och vårt första 

bord med Dual Play Baccarat hos Grosvenor Victoria Casino i London. Vi har också lanserat vår Salon Privé, 

världens främsta och mest flexibla VIP-miljö online, samt utökat valmöjligheterna för alla typer av Baccarat-

spelare med No Commission Baccarat och Dragon Tiger. Slutligen öppnade vi vår första nordamerikanska 

studio i Vancouver i Kanada, och vår tredje centrala produktionsstudio i Europa, i Tbilisi i Georgien, säger 

Martin Carlesund, vd för Evolution Gaming. 

-Vi är också oerhört stolta över att vinna Multi-Channel Supplier of the Year, speciellt eftersom det är en 

tuff kategori där vi ställdes mot 11 andra nominerade leverantörer. Vårt bidrag fokuserade på vår 

skräddarsydda Dual Play-lösning, som låter kasinokunder och onlinespelare att spela vid samma 

landbaserade bord. Efter att ha etablerat en ledande position med Dual Play Roulette, lanserade vi i år 

också ett bord med Dual Play Baccarat, säger Martin Carlesund och avslutar: 

-Evolutions Dual Play är helt klart den gränsöverskridande lösning som världens främsta landbaserade 

kasinon helst väljer. Våra bord med Dual Play levererar väldigt bra på spelgolven hos till exempel Londons 

Hippodrome Casino och the Grosvenor Victoria, samt på Genting International Casino i Resorts World 

Birmingham och Genting Manchester för att nämna några.” 

Om EGR B2B Awards 

De årliga EGR B2B Awards startade 2010 och belönar de bästa serviceleverantörerna och B2B-

operatörerna i onlinespelindustrin. Utmärkelserna värdesätter framstegen hos leverantörer från alla större 

discipliner, såsom betting- och spelmjukvara, nätverk, mobila lösningar, betalningar, rekrytering, 

marknadsföring, IT och infrastruktur. Över 500 deltagare från sektorn deltar vid utdelningen. 
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