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Pressmeddelande 2018-01-09 08:30 CET 

Evolution utökar Grosvenors Dual Play-erbjudande med Dual Play 

Baccarat från ”The Vic” 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, utökar sin Dual Play-lösning för Rank 

Group genom installation av ett skräddarsytt bord med Dual Play Baccarat på Grosvenors Victoria Casino i 

London. 

Lösningen utgör Evolutions första bord med Dual Play Baccarat, och kompletterar ”The Vics” befintliga bord 

med Evolutions Dual Play Roulette som lanserades i oktober. 

Lanseringen är planerad till februari 2018. Bordet baseras på Evolutions Speed Baccarat, och kommer vara 

öppet dygnet runt. Som för alla Dual Play-bord från Evolution kommer The Vics platsbyggda Dual Play 

Baccarat möjliggöra för kasinots landbaserade kunder och onlinespelare att delta i samma spel vid samma 

bord på kasinots spelgolv. 

Spelare som deltar på plats kommer kunna fortsätta att spela vid samma bord genom sina smartphones och 

läsplattor oavsett om de befinner sig på kasinots restaurang The Dining Room, på vägen hem, eller från 

vilken plats som helst med internetuppkoppling. Samtidigt kommer alla Grosvenors registrerade spelare att 

kunna spela vid bordet via deras uppkopplade enheter. För att marknadsföra detta utökade 

onlineerbjudande kommer Grosvenor streama spelrundorna från Dual Play Baccarat-bordet via stora 

skärmar på sina övriga anläggningar. Distansspel vid bordet kommer ske både på Grosvenors webbplats och 

via Grosvenors Live Casino-app. 

”Dual Play Baccarat live from The Vic” kommer även göras tillgängligt för andra utvalda Evolution-kunder 

som en B2B-tjänst, och därigenom erbjuda deras spelare möjligheten att uppleva känslan av att spela live på 

det populära och välbesökta kasinot. 

-Denna lansering markerar en väsentlig utökning av vårt konvergerade live casino-erbjudande. Baccarat har 

en unik attraktionskraft samt en stor, engagerad och insiktsfull global spelarbas. Det passar mycket väl in i 

Evolutions Dual Play-utbud, som snabbt blivit det självklara valet för konvergens hos världens främsta 

landbaserade kasinovarumärken, säger James Stern, Director of Business Development & Land-based Sales 

på Evolution, och fortsätter: 

-Tillägget av ett andra Dual Play-bord på The Vic så snart efter vår första lansering understryker den unika 

attraktionskraften i våra skräddarsydda Dual Play-bord. 

-Efter framgångarna med Evolutions Dual Play Roulette på The Vic ville vi gärna utöka investeringen i Dual 

Play. Kunderna uppskattar kontinuiteten, som är unik för Dual Play, liksom den höga kvaliteten i 

spelupplevelsen. Dual Play på The Vic har visat sig mycket populärt och vi överväger fler Dual Play-

installationer hos våra regionala klubbar, säger Colin Cole-Johnson, Director of Digital & Cross Channel 

Services på Rank Group. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  
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