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Ocean Resort Casino i Atlantic City lanserar live casino och Dual
Play från Evolution
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat avtal med landmärket Ocean
Resort Casino i Atlantic City (www.theoceanac.com) för leverans av en komplett portfölj av live casinotjänster. Tjänsterna, med förväntad lansering i slutet av tredje kvartalet 2018, kommer omfatta både
studiobaserade livebord samt ett bord med Dual Play Roulette på kasinogolvet.
Det nyligen öppnade Ocean Resort Casino, som ägs och drivs av AC Ocean Walk, LLC och är en del av The
Unbound Collection inom Hyatt, är ett nytt kasino och hotellkomplex beläget i den högsta byggnaden i
Atlantic City. Detta landmärke är byggt på en 8 hektars tomt vid havet på stadens välkända
strandpromenad Boardwalk.
Utöver att få uppleva 12 800 kvadratmeter av spelunderhållning och Ocean Premier Player’s Lounge med
utsikt över Atlanten, kommer det nya kasinots spelare snart att ha tillgång till live casino-spel via dator,
läsplatta och smartphone. De studiobaserade spelen från Evolution kommer inkludera American Roulette,
Slingshot Roulette, Blackjack (med Perfect Pairs och 21+3 sidebets samt Bet Behind), Baccarat, Three Card
Poker och Ultimate Texas Hold’em.
Ytterligare spelalternativ kommer ges via ett skräddarsytt bord med Evolutions gränsöverskridande produkt
Dual Play Roulette, som kommer platsbyggas på Ocean Resort Casinos spelgolv. Vid Dual Play-bordet kan
spelare delta tillsammans i samma spel direkt vid bordet, online från kasinot och hotellet – eller varhelst de
befinner sig i staten New Jersey.
Dessutom kommer feeden ”Live at Ocean Resort Casino” göras tillgänglig för europeiska spelare via avtal
med Evolutions nätverk av europeiska kunder.
-Att lägga till Evolutions klassledande live casino i vår tjänst för både kasinokunder och onlinespelare är en
nyckelingrediens i att göra Ocean Resort Casino till en destination som sticker ut. Vi har ett fantastiskt läge
och en mängd attraktioner på plats, och kommer också att ha ett starkt onlineerbjudande som inte bara
omfattar live casino utan också livesportbetting. Dessutom kommer vårt lojalitetsprogram Ocean Premier
att belöna spelare med en stor mängd fördelar när de spelar både på kasinot och online, säger Frank Leone,
vd för Ocean Resort Casino.
-Det nya live casino-erbjudandet, som tillkommer i Ocean Resort Casinos utbud av 120 bordsspel och
2 500 slotmaskiner på spelgolvet, skapar en mycket omfattande, attraktiv och sömlös tjänst med
landbaserat- och onlinespel för Ocean Resorts spelare. Oavsett om spelare vill besöka denna fantastiska
plats personligen eller uppleva underhållningen hemifrån eller på språng, finns allt för dem här, säger James
Stern, Director of Business Development & Land-based Sales på Evolution.
För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer.
Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 150 operatörer som kunder.
Koncernen har idag cirka 4 500 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på
Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

