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Evolution levererar live casino till Hard Rock Hotel & Casino 

Atlantic City 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal med Hard Rock Hotel & 

Casino Atlantic City som sin senaste kund i USA. 

Det nya Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City, beläget på den ikoniska strandpromenaden Boardwalk, har 

restaurerats för 500 miljoner dollar och öppnade den 28 juni. 

Den nya live casino-tjänsten kommer att lanseras under sommaren 2018 med ett omfattande utbud av 

bord från Evolution. Dessa omfattar American Roulette, Blackjack med sidebets och Bet Behind, Baccarat, 

Three Card Poker och Ultimate Texas Hold’em Poker, samt Slingshot Roulette. Samtliga spel, som är väl 

beprövade på Evolutions europeiska marknader, kommer finnas tillgängliga för spelare på dator, läsplatta 

och smartphone. 

Dessutom kommer Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City lansera tre dedikerade bord med Evolutions Live 

Blackjack, som kommer att vara exklusiva för kasinots kunder, samt tillhandahålla ett bord med Evolutions 

Dual Play Roulette på sitt primära spelgolv. Bordet med Dual Play Roulette kommer också att göras 

tillgängligt för Evolutions europeiska nätverk av kunder, och ge deras spelare möjlighet att spela vid Hard 

Rocks bord tillsammans med fysiska kasinospelare. 

-Precis som att vi bygger Atlantic Citys främsta kasinodestination, vill vi att Hard Rock Hotel & Casino 

Atlantic City ska vara den främsta onlinedestinationen för spelare i New Jersey. Evolution är den ideala 

partnern att hjälpa oss uppnå detta. De har en bevisad historik i en mängd europeiska marknader som 

ledare inom live casino, säger Lee Terfloth, Director of Product, iGaming, Hard Rock Hotel & Casino 

Atlantic City. 

-Vi är mycket stolta att få jobba med Hard Rock som en av våra amerikanska kunder. Som en del av den 

fantastiska mix av live casino-tjänster som kommer erbjudas spelare i New Jersey, är vi särskilt exalterade 

över potentialen i bordet med Dual Play Roulette som kommer att finnas på kasinots primära spelgolv. 

Genom att tillåta spelare på distans att spela tillsammans med spelare på plats vid samma bord kommer 

Dual Play ge onlinespelare en smak av vad som kommer bli en unik Hard Rock-upplevelse, säger James 

Stern, Director of Business Development & Land-based Sales på Evolution, och fortsätter: 

-I en mycket konkurrensutsatt marknad där styrkan i varumärket är väldigt betydelsefull kommer Dual Play, 

tillsammans med alla andra live casino-spel i världsklass som ska erbjudas Hard Rocks onlinespelare, att 

spela en viktig roll i att attrahera spelare till denna spännande nya Hard Rock-anläggning. 

För ytterligare information, kontakta: 
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