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Live casino för Lotoquebec.com från Evolutions studio i Kanada  

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal med den provinsägda 

operatören lotoquebec.com för live casino-tjänster från Evolutions produktionsstudio i Vancouver. 

Lotoquebec.com kommer bli den andra onlineoperatören som använder Evolutions live casino-studio i 

Vancouver, som öppnade 2018. Sedan februari förra året har British Columbia Lottery Corporation (BCLC) 

erbjudit live casino i British Columbia och Manitoba, med Evolution som den enda reglerade live casino-

leverantören i Kanada. 

Studion expanderas nu för att möta den förväntade höga efterfrågan från spelare i Quebec. Quebec är efter 

Ontario den mest befolkade provinsen i Kanada, och hem till 8 miljoner främst fransktalande invånare. 

I sin första satsning på live casino (”casino en direct” på franska) kommer lotoquebec.com att erbjuda sina 

spelare sex dedikerade bord, varav fem med fransktalande croupierer, samt fyra befintliga bord i studion. 

Tjänsten väntas lanseras i januari 2019. 

Live casino-spelen på lotoquebec.com kommer finnas tillgängliga för dator, läsplatta och smartphone – 

plattformar där den provinsägda operatören redan erbjuder kasinospel, poker, betting, lotterier, bingo och 

slots. 

-Vi är mycket glada att få lansera ”casino en direct”. Det är ett innovativt och starkt tillägg i vårt befintliga 

kunderbjudande på lotoquebec.com. Det passar också mycket bra med vår strategi att möta kunder både 

online och direkt på våra kasinon, säger Sovanna Phan, Product Manager på lotoquebec.com och fortsätter: 

-Vi valde Evolution eftersom vi ville ha en partner med visionen, innovationen och förmågan att leverera 

lokalanpassade gränsöverskridande lösningar som ger lotoquebec.com möjlighet att erbjuda en bred palett 

av live casino-lösningar för att attrahera olika spelartyper. 

-Tjänsten som vi kommer att tillhandahålla för lotoquebec.com understryker flexibiliteten i vår Vancouver-

studio och vår omfattande erfarenhet av att leverera live casino-lösningar. Vår vana av att erbjuda lokala 

språkanpassningar är en nyckelfaktor, där lotoquebec.coms franska bord blir en avgörande egenskap för att 

serva provinsens främst franskspråkiga befolkning, säger James Stern, Chief Business Officer – America & 

Land-based på Evolution. 

Samarbetet med lotoquebec.com följer inte bara upp avtalet med BCLC i Kanada, utan också flertalet 

nyligen ingångna samarbeten i Evolutions nyöppnade studio i New Jersey. Sammantaget påvisar de 

Evolutions växande närvaro i Kanada och USA som en förlängning av bolagets marknadsledande position i 

Europa. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  
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