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Evolutions Dual Play Roulette lanseras från Grosvenor-kasino
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat avtal med Rank Group för
installation av ett skräddarsytt bord med Dual Play Roulette på Grosvenors Victoria Casino (känt som
”The Vic”), nära Marble Arch i London.
The Vic är ett av Storbritanniens största och mest populära kasinon, öppet dygnet runt alla dagar i veckan.
Liksom för alla Evolutions Dual Play-installationer kommer det nya bordet för Grosvenor – med planerad
lansering idag – att vara en unikt anpassad gränsöverskridande lösning som för samman fysiska kunder på
kasinot med onlinespelare vid samma roulettebord på spelgolvet.
Dual Play-bordet kommer att vara öppet dygnet runt. Spelare på kasinot kommer att kunna spela vid bordet
och kan sedan välja att fortsätta spela via smartphone eller läsplatta från annan plats – till exempel på
kasinots restaurang, The Dining Room. Dessutom kommer alla Grosvenors spelare kunna spela vid samma
bord – och få uppleva den unika stämningen på detta populära kasino – via dator, läsplatta eller smartphone
var de än befinner sig.
Bilderna och sekvenserna som sänds från Dual Play-installationen via en mängd kameror kommer att,
tillsammans med bakgrundsljudet, att ge onlinespelarna känslan av att spela på den välkända platsen.
Planer finns även att streama livespelen från Dual Play-bordet till skärmar i andra områden på kasinot, samt
även till skärmar på andra klubbar inom Grosvenors 54 stycken kasinon i Storbritannien.
-Som en del av Rank Group är Grosvenor Storbritanniens största multikanalsoperatör av kasinon. The Vic,
som ett av de största och mest väletablerade kasinona i landet, är ett naturligt val för att visa upp den unika
attraktionen som Dual Play Roulette utgör, säger James Stern, Director of Business Development & Landbased Sales på Evolution och fortsätter:
-Detta kompletterar Grosvenors befintliga onlineerbjudande – en dedikerad, varumärkesanpassad miljö i vår
Malta-studio med modermålstalande engelska croupierer vid flera av borden. Det öppnar också upp
möjligheten för croupiererna vid Grosvenors dedikerade onlinebord att göra spelarna uppmärksamma på
Dual Play Roulette-alternativet och kan inspirera dem till att besöka den fysiska anläggningen.
-Detta är ett konvergerande nyckelprojekt i syfte att utöka Grosvenors service till våra spelare, att
ytterligare stärka varumärkeslojaliteten och att skapa en smidig kasino- och onlineupplevelse. Sedan våra
första dedikerade bord hos Evolution har vi gått i bräschen för onlinemiljöer som återskapar omgivningarna
och upplevelsen på våra fysiska kasinon. Dual Play Roulette levererar helt enligt detta från ett bord i hjärtat
av spelgolvet på en av våra mest populära och välkända klubbar. Dessutom kommer det nya Dual Playbordet vara tillgängligt som en del av vår helt nya live casino-app och knyter perfekt samman med vår
kommande lansering av en integrerad betallösning för fysiskt spel och onlinespel, säger Colin Cole-Johnson,
Director of Digital & Cross Channel Services på Rank Group.
För ytterligare information, kontakta:
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europeiska marknaden med över 100 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 3 700 anställda varav merparten
återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök
www.evolutiongaming.com för mer information.

