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Pressmeddelande 2018-06-14 8:30 CET 

888 väljer Evolutions live casino till New Jersey 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, utökar sitt samarbete med 888 genom att 

888casino väljer Evolutions live casino för sin satsning på den nya onlinespelmarknaden New Jersey i 

USA. 

888 är ett av världens mest populära onlinespelbolag, och 888casino är fullt reglerat i staten New Jersey. 

Genom det utökade samarbetet kommer 888casino i sommar att leverera en omfattande live casino-tjänst 

från Evolution till sina kunder på marknaden. 

Liveborden som kommer erbjudas av 888casino i New Jersey omfattar American Roulette (med 

dubbelnolla), Slingshot Roulette, Blackjack med sidebets och Bet Behind, Three Card Poker, Ultimate Texas 

Hold’em Poker och Baccarat. De nya live casino-spelen kommer finnas tillgängliga via dator samt mobilt via 

888casinos gratisappar för Android och iOS.  

-888 har som målsättning att växa på reglerade marknader och har expanderat i USA under de senaste fem 

åren. Vi ser tillägget av Evolutions live casino hos 888casino som en utmärkt tillväxtmöjlighet och något 

som öppnar upp för att erbjuda ännu fler underhållande produkter till kunder på deras favoritsajter från 

888. Vi är säkra på att Evolutions live casino kommer fortsätta driva ytterligare tillväxt för 888 i New 

Jersey, säger Itai Pazner, COO för 888. 

-888 och Evolution har en långsiktig och stark relation. Vårt nära samarbete har redan resulterat i att 888 

varit först på marknaden i ett antal andra jurisdiktioner. Båda våra bolag tar sig an varje ny marknad på ett 

systematiskt sätt för att hantera risker och maximera möjligheterna till framgång. New Jersey är inget 

undantag. Från Evolutions perspektiv är tiden nu den rätta och vi är mycket nöjda att få arbeta med 888:s 

team i New Jersey, säger James Stern, Director of Business Development & Land-based Sales hos 

Evolution. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  
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