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Evolution lanserar nytt RNG-utbud på ICE 2018 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, premiärvisar idag sitt första 

produkterbjudande inom RNG någonsin på spelmässan ICE (6-8 februari på ExCel i London). 

Produktserien, som kallas First Person Gaming (FPG), har som målsättning att omdefiniera RNG-spel (spel 

som bygger på en slumptalsgenerator) genom att kombinera det bästa mellan RNG och live casino. Utöver 

avancerad 3D-rendering och animation för en så uppslukande spelupplevelse som möjligt innehåller varje 

FPG-spel en ”Go LIVE”-knapp, som transporterar spelaren direkt in i ett av Evolutions live casino-spel – med 

konsekvent användargränssnitt och samma regler i både FPG- och livespelen. Spelen kommer finnas 

tillgängliga på alla språk som stöds av Evolution i dator, läsplatta och smartphone. 

Produkterna kommer att erbjudas som ett tillägg till live casino-erbjudandet för alla Evolutions befintliga 

kunder, med LeoVegas som första operatör att lansera FPG Roulette senare idag. Fler spel kommer att 

läggas till under 2018. 

-Att ge sig in i RNG-bordsspel känns naturligt för oss. Vi servar miljoner onlinespelare av bordsspel och har 

lärt oss väldigt mycket om vad de tycker om. Detta är en möjlighet att dra fördel av den senaste tekniken 

och para ihop den med vad vi kan om spelarna för att ge dem ett helt nytt sätt att uppleva våra bordsspel, 

säger Todd Haushalter, Chief Product Officer på Evolution. 

-Vi är mycket glada att vara den första operatören som lanserar Evolutions First Person Gaming-koncept till 

våra spelare. Precis som för Evolution är innovation en del av kärnan i LeoVegas erbjudande, och med FPG 

kommer vi att kunna leverera den ultimata spelarupplevelsen i alla enheter inklusive mobilen från dag ett, 

säger Karolina Pelc, Director of Casino på LeoVegas. 
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