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Hippodrome London lägger till ytterligare bord med Evolutions
Dual Play Roulette
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, kommer att lansera ett andra bord med
Dual Play Roulette hos det välkända London-kasinot Hippodrome Casino. Bordet planeras gå live i tredje
kvartalet i år.
Installationen följer upp den mycket framgångsrika lanseringen av både en live casino-tjänst för The
Hippodrome och ett bord med Evolutions Dual Play Roulette på The Hippodromes kasino Lola’s under
2017. Det nya bordet kommer finnas på The Hippodromes primära spelgolv och vara öppet dygnet runt.
Kasinots besökare kommer tydligt se det nya bordet, inte bara från spelgolvet utan också från The
Hippodromes högre våningsplan. Detta kommer ge The Hippodrome möjlighet att marknadsföra den unika
egenskapen med Dual Play – att onlinespelare kan spela tillsammans med kasinospelare i samma spel vid
samma bord oavsett var de befinner sig. Dessutom kommer kasinobesökarna att kunna fortsätta spela på
Dual Play-bordet via deras smartphones eller läsplattor när de befinner sig på anläggningens
restaurangområden.
Liksom Dual Play-bordet på Lola’s, kommer Hippodromes bord att finnas tillgängligt som en B2B-tjänst för
andra Evolution-kunder. Med start direkt från lansering kommer de operatörer som redan erbjuder feeden
”Live from Lola’s” att få den nya livefeeden från The Hippodrome, samtidigt som övriga Evolution-kunder
ges möjlighet att lägga till densamma.
-Vårt första bord med Evolutions Dual Play har blivit en stor succé, med en stor mängd kasinospelare som
attraheras av bordet och många fler som spelar vid samma bord online. Vi ville därför återskapa samma typ
av attraktion och utökad tjänst på The Hippodromes primära spelgolv, säger George Constantinou, Director
of Interactive på The Hippodrome Casino.
-The Hippodrome är ett ikoniskt kasino. Vi känner oss därför säkra på att onlinespelare som ser och spelar
på The Hippodromes Dual Play kommer bli inspirerade att besöka anläggningen personligen. Det är en
otrolig stämning runt Dual Play-bordet på Lola’s, och vi förväntar oss att även det nya bordet kommer
skapa samma höga nivåer av spänning och intresse, 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.

