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Pressmeddelande 2017-09-06 08:30 CET 

Evolution installerar Dual Play Roulette hos Gentings Resorts 

World i Birmingham 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal med Genting UK för 

installation av ett skräddarsytt Dual Play Roulette-bord hos Genting International Casino på Resorts 

World Birmingham i England. 

Det unika specialanpassade bordet med Evolutions Dual Play Roulette, som lanseras senare denna månad, 

kommer att vara tillgängligt för alla Gentings kunder på kasinot såväl som online och kommer att spela en 

nyckelroll i bolagets konvergens- och varumärkesstrategi. 

Besökare hos Genting International Casino på Resorts World Birmingham är endast en av de 

spelarkategorier som kan se fram mot lanseringen. Dessa spelare kommer inte bara få möjlighet att spela 

vid det fysiska Dual Play-bordet, utan kommer också att kunna fortsätta spela på samma bord via deras 

mobila enheter från alla barer och restauranger på resorten, från deras hotellrum eller där de råkar befinna 

sig. 

Dessutom kommer livefeeden Genting Dual Play Roulette göras tillgänglig att teckna för ett mindre antal av 

Evolutions övriga kunder, och potentiellt fler på sikt. 

–Vårt Dual Play Roulette är en naturlig förlängning av Gentings live casino-portfölj och en stor möjlighet för 

Genting att maximera sin spelarbas och ytterligare stärka sitt varumärke online. Det är också en betydande 

utökning av Evolutions utbud av bord med Dual Play Roulette som finns tillgängligt för vårt nätverk av 

operatörer, säger James Stern, Director of Business Development & Land-based sales hos Evolution och 

fortsätter: 

–Vår plan är att visa upp bordet på det primära spelgolvet med en specialbyggd uppsättning av en mängd 

skärmar som marknadsför nyckelbudskap till spelarna. Budskapen förstärker det faktum att spelarna tryggt 

kan spela vid Gentings Dual Play Roulette-bord närsomhelst och varsomhelst, genom Gentings betrodda 

varumärke och integritet. 

–Då Evolution redan levererar Gentings generiska live casino-erbjudande samt även våra dedikerade live 

casino-miljöer för Genting och Crockfords, så var de det naturliga valet att leverera denna högprofilslösning 

för konvergens. Efter att ha sett Evolutions Dual Play Roulette var vi övertygade om att en skräddarsydd 

lösning för vårt varumärke skulle vara väldigt attraktivt för en mängd spelare. Dual Play utökar inte bara 

servicen till våra befintliga kunder, det ger också spelare från flera andra jurisdiktioner möjlighet att uppleva 

spänningen i att spela på ett riktigt roulettebord från Genting, säger Andrew Bentley, Operations Director 

på Genting Interactive. 

Resorts World Birmingham är Gentings första nöjesdestination som öppnats i Europa, och ingår i en grupp 

av andra Resorts World-anläggningar runtom i världen inklusive platser som Kuala Lumpur, Singapore, 

Manilla och New York. I år påbörjades även bygget av Resorts World Las Vegas, med planerad invigning år 

2020. 
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För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO 
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