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Evolutions nya belgiska live casino-studio i anrika Casino de Spa
attraherar A-licensinnehavare och säkerställer stor andel av
marknaden
Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, säkerställer genom avtal med ett
flertal belgienlicenserade (A-licenser) operatörer en dominerande andel av den belgiska live casinomarknaden. Samtliga operatörer kommer att erbjuda live casino på Belgiens reglerade onlinespelmarknad
via Evolutions nya platsbyggda studio i Casino de Spa.
Live casino-studion, som planeras gå live i slutet av andra kvartalet 2015, byggs i Casino de Spas balsal, där
liveborden blir synliga för kunderna som besöker det anrika fysiska kasinot som öppnade redan 1763.
bwin.be, unibet.be, 777.be, Circus.be och starcasino.be förbereder att i realtid streama Live Roulette och
Blackjack samt Auto Slingshot Roulette från studion. Dessutom har Evolution tecknat avtal med Gaming1,
marknadens främsta leverantör till B-licensinnehavare, som kommer att streama Auto Slingshot Roulette
från samma plats.
Samtliga operatörer kommer att använda delade bord i studion hos Casino de Spa och streama livespel alla
dagar i veckan. Borden opereras av modersmålstalande flamländska och franska croupierer i enlighet med
regelverket från belgiska spelkommissionen (BGC), och samtliga spel kommer att finnas tillgängliga för
dator, läsplatta och smartphone.
-

Återigen ger Evolutions satsning på reglerade marknader en tydlig konkurrensfördel till både
befintliga och nya kunder. Detta innebär att Evolution nu får fem studior totalt, och passar väl in i
vår strategi att leverera anpassade lösningar för att möta efterfrågan från operatörerna och
lagstiftaren. Precis som i alla våra studior kommer Casino de Spa att erbjuda branschledande
sändningsmöjligheter med stöd från vår robusta infrastruktur, som ger operatörerna möjlighet att
gå in på marknaden till låg kostnad. Vi kommer dessutom kunna skapa exklusiva dedikerade
miljöer för de operatörer som vill expandera och ytterligare differentiera sina belgiska live casinoerbjudanden i framtiden, säger Jens von Bahr, VD för Evolution Gaming.

-

Vi är mycket glada för samarbetet med Evolution, en annan ledande aktör inom spelsektorn. Vi har
en stark bakgrund av innovation på Casino de Spa och att kunna erbjuda live casino i världsklass
från våra lokaler passar väl in i vår rika historia. Live casino är ett dynamiskt segment och vi ser
fram mot att leverera en marknadsledande lösning i Belgien, säger Emmanuel Mewissen, VD för
Circus-koncernen och ägare av Casino de Spa.
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