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Tangiamo har under Q3 lanserat Gaming Bridge till utvalda kunder och kommer introducera systemet 

öppet på marknaden med start på spelmässan G2E i Las Vegas den 15-17 oktober. Systemet 

kommer att visas kopplat till ett Crystal Roulette med samma konfiguration som installeras i Asuncion i 

Paraguay i början på november. Den 12-14 november kommer motsvarande introduktion att ske för 

den asiatiska marknaden på Macau Gaming Show (MGS) tillsammans med Blue Technology som är 

Tangiamos distributör för regionen. 

I och med lanseringen på G2E kommer Gaming Bridge att byggas in i samtliga produktplattformar 

Tangiamo levererar. Det gör det möjligt att i efterhand ansluta både Tangiamos egna tablets för 

remote gaming alternativt egen hårdvara och online via licens.  

G2E på Sands Expo i hjärtat av Las Vegas är den centrala mässan för Nord- och Sydamerika, och ett 

utmärkt tillfälle att för Tangiamo att träffa latinamerikanska kunder som bearbetas under vår och 

sommar.  

MGS i Macau är en knutpunkt för landbaserade kasinon i Macau och distributörer som har Macau som 

utgångspunkt för Sydostasien. Det finns ett stort fokus på tärningsspel vilket passar Tangiamos 

senaste ADR version. 

Gaming Bridge är en systemprodukt för kasinon som expanderar fysiska spelbord med Remote och 

Online gaming. Med Gaming Bridge kan kasinon nå fler spelare och öka omsättningen utan 

motsvarande kostnadsuppbyggnad. Gaming Bridge är ej begränsat till Tangiamos produkter utan går 

att ansluta till spelbord från alla leverantörer på marknaden. Systemet är skalbart från ett enskilt bord 

till hundratals bord för större aktörer. Så länge anslutet spelbord är igång går det att spela på plats, 

remote över wifi och online, dygnet runt. Gaming Bridge är skyddat av en patentansökan som 

registrerades i april 2019.  

Crystal Roulette är ett helautomatiskt spelbord för upp till 6 deltagare. Crystal Roulette är utrustat 

med ett mekaniskt automatiserat hjul och en transparent skärm som tar upp en mindre golvyta än 

något annat ”multiplayer” roulettbord på marknaden. Crystal är idealiskt för mindre kasinon och 

spelhallar eller andra som vill utnyttja befintlig golvyta maximalt. 

Automatic Dice Recognition, ADR, är ett system som automatiskt identifierar utfallet från 

tärningsspel i en shaker. Tangiamo säljer ADR både som en del av egna produkter som t ex Crystal 

SicBo och slotmaskiner, men även som ett delsystem till andra leverantörer av spelbord. Idag har 

Tangiamo ca 95% av marknaden i Macau. 
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Tangiamo i korthet 

Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 

2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi 

inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell 

identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 

30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är 

föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som 

Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50. 


