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Pressmeddelande 2018-06-18 8:30 CET 

Evolution lanserar Dual Play Roulette från USA – live från Resorts 

Casino Hotel, Atlantic City 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått ett historiskt avtal med Resorts 

Casino Hotel i Atlantic City, New Jersey, för installation av ett unikt bord med Dual Play Roulette, som 

kommer möjliggöra för kasinokunder att spela tillsammans med onlinespelare. 

Installationen blir Evolutions första Dual Play utanför Europa, liksom dess första installation i USA samt 

bolagets första Dual Play-bord med American Roulette (roulette med dubbelnolla). 

Resorts Casino Hotel, tillhörande Mohegan Sun, är en prestigefull speldestination vid havet som erbjuder 

det bästa inom kasinospel, onlinespel och underhållning på Atlantic City Boardwalk. Resorts Casino Hotel 

blev historiskt som det första amerikanska kasinot utanför Nevada och firade 40-årsjubileum i maj i år. 

Resorts nya Dual Play-bord från Evolution kommer att utgöras av en installation med fem kameror, en 

skräddarsydd rigg och stora skärmar som tagits fram för att skapa engagemang runt vad som kommer bli en 

unik attraktion på spelgolvet. De upphängda skärmarna kommer visa den livestreamade spelfeeden och 

marknadsföringsbudskap som anpassas till de besökande kunderna. 

Dual Play-bordet kommer lanseras i tredje kvartalet och göras tillgängligt som en B2B-tjänst till Evolutions 

nätverk av europeiska kunder. Spelare till deltagande Evolution-kunder kommer att kunna spela vid Resorts 

Casinos Dual Play-bord med American Roulette oavsett var de befinner sig via dator, läsplatta och 

smartphone – och spelar tillsammans med fysiska kasinokunder i samma spel vid samma bord. 

-Denna installation utgör en milstolpe för Evolution, som ger onlinespelare i Europa möjligheten att uppleva 

spänningen av att spela live på ett banbrytande kasino i Atlantic City, säger James Stern, Director of 

Business Development & Land-based Sales på Evolution. 

-Jag är mycket glad att Resorts kommer arbeta med marknadsledaren inom Dual Play. Evolution Gaming har 

mycket gott anseende som leverantör av de bästa lösningarna inom live casino och Dual Play, som är i en 

klass för sig. Jag tror att Dual Play kommer vara en huvudattraktion på vårt kasinogolv och ett utmärkt sätt 

att utöka vår produktportfölj. Evolution har också en stark historik av att attrahera och arbeta med Europas 

ledande operatörer, vilket kommer möjliggöra för spelare att få spela online vid ett American Roulette-bord 

här på Resorts, säger Mark Giannantonio, VD för Resorts Casino Hotel. 

För ytterligare information, kontakta: 
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