
  

  
Evolution  Gaming  Group  AB  (publ)  (”Evolution”)  utvecklar,  producerar,  marknadsför  och  licensierar  ut  fullt  integrerade  live  
casino-‐lösningar  till  speloperatörer.  Sedan  bolagets  start  2006  har  Evolution  utvecklats  till  en  ledande  B2B-‐aktör  på  den  
europeiska  marknaden  med  drygt  70  operatörer  som  kunder.  Koncernen  har  idag  3  000  anställda  varav  merparten  återfinns  i  
Lettland  och  Malta.  Moderbolaget  är  baserat  i  Sverige  och  noterat  på  Nasdaq  First  North  Premier  med  ticker  EVO.  Avanza  Bank  
är  bolagets  certified  adviser.  Besök  www.evolutiongaming.com  för  mer  information.  
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Evolution  lanserar  nya  Dream  Catcher    –  ett  lyckohjul  i  storformat  –  
på  ICE  
Evolution  Gaming,  ledande  leverantör  av  live  casino-‐lösningar,  lanserar  idag  sitt  nya  spel  Dream  Catcher  
på  ICE,  the  International  Casino  Exhibition  (7-‐9  januari  på  ExCel  i  London).  

Dream  Catcher  är  ett  visuellt  imponerande  vertikalt  hjul  i  storformat  med  2x-‐  och  7x-‐multiplikatorer  som  
har  skräddarsytts  och  precisionstillverkats  exklusivt  för  Evolution  av  TCSJOHNHUXLEY.  Titeln  är  den  
första  i  en  helt  ny  spelkategori  för  Evolution  –  Live  Lucky  Wheel.  

Dream  Catcher  erbjuder  en  uppslukande  livespelsupplevelse  genom  en  studioinstallation  med  en  stor  
mängd  HD-‐kameror  liknande  Evolutions  prisvinnande  Immersive  Roulette.  Detta  ger  spelarna  möjlighet  att  
följa  varje  rörelse  i  hjulets  framfart  på  dator,  läsplatta  eller  smartphone  genom  en  serie  av  dynamiska  
kameravinklar  och  uppförstoringar.  Upplevelsen  höjs  ytterligare  med  ljus-‐  och  ljudeffekter  som  
synkroniseras  automatiskt  med  spelets  gång.  

Croupieren  snurrar  hjulet  och  interagerar  med  spelarna  i  varje  spel.  Spelare  satsar  enkelt  på  det  nummer  de  
tror  hjulet  kommer  stanna  på,  med  utbetalningsodds  som  motsvarar  de  vinnande  numren  (1,  2,  5,  10,  20,  
40)  som  finns  spritt  över  hjulet.  Spelare  kan  också  göra  upprepande  satsningar  i  ett  visst  antal  spelrundor  
genom  spelets  Autoplay-‐funktion.  

-‐Detta  är  en  betydelsefull  lansering  för  oss  eftersom  Dream  Catcher  kommer  visa  upp  live  casino  för  
spelare  som  inte  spelar  bordsspel  och  därför  inte  spelar  live  casino.  Det  finns  miljoner  spelare  inom  till  
exempel  slots  och  bingo  som  vi  vänder  oss  till  med  denna  produkt.  Den  har  gjorts  enkel  och  spelvänlig,  och  
då  det  finns  möjlighet  för  multiplikatorerna  att  slå  till  sekventiellt  kan  spelare  vinna  tusentals  gånger  sin  
första  satsning,  precis  som  i  slots.  Det  är  nästan  som  en  spelshow  som  du  kan  delta  i  hemifrån.  Spelare  av  
både  slots  och  bordsspel  kommer  tycka  att  det  är  ett  familjärt  och  roligt  sätt  att  spela.  Vi  har  verkligen  
försökt  göra  Dream  Catcher  till  ett  spel  som  kommer  utöka  live  casino-‐området  och  vi  hoppas  att  spelare  
kommer  tycka  att  det  är  lika  kul  som  vi  gör,  säger  Todd  Haushalter,  Chief  Product  Officer  på  Evolution  och  
förklarar  hur  idén  föddes:  

-‐Operatörer  säger  ständigt  att  de  vill  kunna  korssälja  live  in  i  andra  spelkategorier.  Så  vi  började  fundera  på  
sätt  att  göra  det  –  men  när  det  kommer  till  spelare  av  bland  annat  slots  och  bingo  så  var  inte  problemet  att  
göra  dem  medvetna  om  live,  utan  helt  enkelt  att  de  inte  vill  spela  bordsspel.  Därför  började  vi  jobba  med  
idéer  på  spel  som  inte  använder  kort,  tärningar  eller  ens  ett  bord.  Ett  lyckohjul  var  tilltalande,  men  husets  
fördel  var  för  hög  och  det  saknades  möjlighet  att  vinna  stora  belopp.  Genom  att  lägga  till  multiplikatorer  
som  dyker  upp  relativt  ofta,  tog  vi  husets  fördel  till  nivåer  som  är  i  linje  med  andra  onlineslots  och  som  gör  
det  oerhört  spännande.  Så  nu  har  vi  ett  riktigt  verktyg  för  våra  partners  att  korssäja  till  slots-‐  och  andra  
kategorier  av  spelare  som  inte  spelar  bordsspel.  

Dream  Catcher  får  världspremiär  på  ICE  vid  monter  N2-‐250  via  livestream  från  Evolutions  studio  i  Riga.    

För  ytterligare  information,  kontakta:  
Helen  Hedgeland,  Head  of  Marketing,  hhedgeland@evolutiongaming.com    


