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Evolution öppnar live casino-studio i Atlantic City, New Jersey 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, tar idag ett historiskt steg på den 

amerikanska kasinospelmarknaden genom öppnandet av bolagets första USA-baserade live casino-studio, 

i New Jersey. 

Den nya ändamålsbyggda produktionsstudion för den amerikanska marknaden är Evolutions tionde live 

casino-studio i världen. Lanseringen följer de nyligen annonserade avtalen med 888casino, Resorts Casino 

Hotel, Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City, PlaySugarHouse.com som drivs av Rush Street Interactive, 

samt Ocean Resort Casino Atlantic City, som alla ska använda Evolutions nya amerikanska studio för att 

lansera live casino-tjänster till spelare i New Jersey. 

Studion i New Jersey är ytterligare en milstolpe för Evolutions växande närvaro i Nordamerika, som sedan 

tidigare omfattar en dedikerad live casino-studio för Kanada – som öppnades i Vancouver i januari 2018 – 

liksom ett antal bord med Evolutions Dual Play Roulette på spelgolven hos Resorts Casino Hotel, Ocean 

Resort Casino och Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City. 

Studion och dess infrastruktur erbjuder en toppmodern B2B-lösning för operatörer som vill kunna erbjuda 

live casino-spel i världsklass till onlinespelare på dator, läsplatta och smartphone. Initialt erbjuder studion 10 

bord och ett brett utbud av Evolutions spelvarianter: American Roulette, Blackjack med sidebets och Bet 

Behind, Baccarat, Three Card Poker och Ultimate Texas Hold’em Poker, samt Slingshot Roulette. 

Ytterligare spellanseringar och fler bord, inklusive dedikerade bord som kan användas av operatörer för 

exempelvis kampanjer vid stora sportevenemang och för att marknadsföra sina landbaserade 

kasinoattraktioner, ingår i studions expansionsplaner. 

Hittills har arbetstillfällen för drygt 50 personer skapats. Rekrytering fortgår och ytterligare jobb kommer 

att tillkomma allt eftersom studion expanderar. 

-Vår etablering i USA har varit ett omsorgsfullt planerat och långsiktigt projekt. Redan 2013 blev Evolution 

den första live casino-leverantören som fick en så kallad preliminary waiver i New Jersey. Efter att ha noga 

följt utvecklingen på den amerikanska marknaden under de senaste åren, samtidigt som vi stärkt positionen 

som marknadsledare inom live casino i Europa, anser vi att tiden nu är den rätta att lansera en fullfjädrad 

studioanläggning i USA, säger Martin Carlesund, vd för Evolution, och fortsätter: 

-Nu har vi en fantastisk live casino-studio i New Jersey – med ett brett urval av spel direkt från start, och 

gott om utrymme för expansion and snabb utveckling av tjänster för att möta våra nya amerikanska kunders 

behov. Vi är nu mycket välpositionerade för att stödja våra kunder när de ökar sina marknadsandelar på den 

spännande nya live casino-marknaden i USA. 
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