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Evolution Gaming introducerar nytt spel baserat på Deal or No Deal 

bland de 10 nya spel som visas upp på ICE 2019 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, kommer visa upp 10 nya spel på 

spelmässan ICE 2019 i London, inklusive Deal or No Deal, Lightning Dice, Free Bet Blackjack, och ett ännu 

hemligt spel som kommer avslöjas under mässan.  

-Detta blir verkligen starten på en ny era där underhållning är kärnan i spelen som vi skapar. Netflix, 

YouTube och datorspel är alternativen till onlinespel, så spelen måste vara både storslagna spelupplevelser 

och underhållande, säger Todd Haushalter, Chief Product Officer på Evolution. 

Deal or No Deal är baserat på det populära tv-programmet med samma namn och blir världens första 

spelshow som låter spelare delta hemifrån närsomhelst på dygnet. 

-Vi ville hålla fast vid underhållningsprogrammet som människor känner till och tycker om, med en 

engagerad värd och spänningen i att vänta på erbjudandet från banken – samtidigt som vi gör det 

kompatibelt för onlinespelare som ett livespel. Med detta som utgångspunkt har vi byggt Evolutions mest 

komplexa studio hittills. Spelet har en mix av RNG-element som ger spelare möjligheten att vinna stort, 

liksom den universellt igenkännbara studiodesignen tillsammans med rika ljudeffekter som återskapar 

atmosfären i tv-programmet och tar den till onlinespelvärlden, fortsätter Todd Haushalter. 

Utöver Deal or No Deal, kommer nio andra spel att visas upp på ICE: 

• Ett hemligt spel som avslöjas under mässan i samarbete med ett av världens mest omtyckta 

spelvarumärken; 

• Lightning Dice, med multiplikatorer upp till 1000x, den senaste titeln i Evolutions Lightning-familj 

som följer upp succén för Lightning Roulette som vann 3 utmärkelser som årets spel 2018; 

• Free Bet Blackjack, den mest populära varianten av Blackjack på landbaserade kasinon;  

• Super Sic Bo, ett nytt sätt att uppleva det populära tärningsspelet laddat med slumpmässiga 

multiplikatorer upp till 1000x; 

• Side Bet City, ett snabbt, enkelt pokerspel med 80-talstema; 

• Två nya RNG-spel som ytterligare utökar Evolutions spelutbud First Person Gamer – First Person 

Dream Catcher och First Person Lightning Roulette; 

• 2 Hand Casino Hold’em, som erbjuder två separata händer i varje spelomgång i Evolutions mest 

populära pokerspel;  

• Infinite Blackjack, som erbjuder ett obegränsat antal spelare att delta vid ett och samma bord och 

fatta egna beslut. Spelet gick nyligen live och är redan världens mest populära Blackjack-bord i 

antal spelare. 

Att omdefiniera live casino-underhållning är ett nyckeltema för Evolution på ICE 2019. Liksom det hemliga 

spel som kommer avslöjas under ICE har Evolutions Deal or No Deal Live en profil som kan attrahera nya 

spelartyper till live casino. Det är världens första spelshow som är tillgänglig dygnet runt och Evolution siktar 

högt med denna titel: 

http://www.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 5 300 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. 

-Vi vill nå en underhållningsstandard som är så hög att människor ska vilja följa spelets gång även om de inte 

själva deltar, precis som när de tittar på ett underhållningsprogram på tv, säger Todd Haushalter och 

avslutar: 

-Vi har aldrig tidigare introducerat så många spel på samma gång. Efter framgångarna för Lightning Roulette 

känner vi självklart pressen att leverera fler verkligt unika spel som inte bara engagerar befintliga spelare, 

utan också ger nya nivåer av underhållning och uppslukande upplevelser. Vi är väldigt nöjda i hela bolaget, 

eftersom vi är säkra på att ha klarat utmaningen med denna uppsättning av nya spel. Vi är mycket stolta att 

få arbeta med ett så stort namn som Deal or No Deal, liksom att visa upp en rad fantastiska specialiserade 

spel – alla utvecklade internt av vårt starka och talangfulla team. Besök oss gärna på ICE för att se alla ovan 

nämnda titlar, liksom avslöjandet av ytterligare ett hemligt spel. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  
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