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Pressmeddelande 2018-11-13 8:30 CET 

Evolution skapar dedikerad studio för tv-show med live casino åt 

Ardent Group i Belgien  

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har lanserat en tv-show med live casino i 

Belgien för varumärket Circus.be, som drivs av den långvariga kunden Ardent Group.  

Tv-showen från Ardent och Circus sänds under tre timmar varje dag från midnatt till 03.00 på morgonen 

lokal tid. I det livesända programmet förflyttar sig en programledare mellan Evolutions live casino-bord och 

en separat sportdel av studion, och interagerar mellan kasino- och bettingspelare.  

En dedikerad live casino-studio för ändamålet har skapats av Evolution inom en befintlig tv-anläggning i 

Bryssel. Studion är hemvist för både ett bord med Live Speed Baccarat med flamländsktalande croupierer, 

samt ett bord med Slingshot Auto Roulette. Baccarat-bordet är aktivt under tv-programmets sändningstid, 

medan Auto Roulette-bordet är tillgängligt dygnet runt. Tittare kan se live casino-spelen på tv samtidigt 

som de deltar via deras surfplattor och smartphones genom gränssnitt som synkroniserar spelen. 

-Detta är ännu en spännande fas i utvecklingen av vår koncerns spelportfölj. Vi samarbetar redan med 

Evolution och streamar live casino-tjänster för ett antal belgiska operatörer från vår toppmoderna studio på 

Casino de Spa. Vi kände oss därför helt trygga i att välja Evolution för bygget av denna senaste utveckling av 

vårt varumärke Circus Casino, säger Jean-Cristophe Choffray, vice VD och Head of Gaming på Ardent 

Group.  

-Vi är mycket stolta över att få utvidga vårt framgångsrika partnerskap med Ardent Group och att återigen 

få ta någonting nytt och innovativt till den belgiska marknaden, säger James Stern, Director of Land-based 

and Business Development på Evolution.   

Ardent Group (tidigare Circus Group), grundades 1992 i Liege, Belgien, och driver Casino de Spa, Grand 

Casino de Namur, 30 spelrum för Circus Casino och tre kasinos i Frankrike, samt ett antal spelplattformar 

online, såsom Circus.be, 777.be och Pokerstars.be. Vid sidan av sina spel- och underhållningsverksamheter 

är koncernen antingen direkt eller via samarbetspartners även aktiva inom kommunikation och kommersiella 

fastigheter. 

För ytterligare information, kontakta: 
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