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Evolution tecknar avtal med Les Ambassadeurs Club för platsbyggd
salle privée-studio och bord med Dual Play
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått ett avtal med Les Ambassadeurs
Club, en av Londons mest prestigefulla spelklubbar. Genom avtalet kommer Evolution driva en platsbyggd
privat live casino-studio (salle privée) i anläggningen, samt installera bord med Dual Play Roulette och
Baccarat på klubbens spelgolv.
Les Ambassadeurs, även kallat ”Les A” av dess medlemmar, har välkomnat VIP-spelare till sitt spelgolv
sedan tidigt 1800-tal.
Salle privée-studion, som kommer byggas bakom kulisserna hos Les A på Hamilton Place i Mayfair, kommer
att bestå av bord med Baccarat och Roulette som görs tillgängliga som en B2B-tjänst till utvalda
onlineoperatörer.
Salle privée-studion ska drivas precis en riktig salle privée i Mayfair, och erbjuda den absolut högsta nivån
av individuell service, valmöjligheter och flexibilitet för VIP-spelare. Borden kommer finnas tillgängliga på
begäran dygnet runt under veckans alla dagar, och spelarna kommer kunna byta croupier, shoe och kula,
samt bestämma tempot i varje spelrunda.
Samtidigt kommer Dual Play-borden med Roulette och Baccarat att ge klubbmedlemmar på plats och
medlemmar som spelar online möjlighet att satsa i samma spel vid samma bord på spelgolvet. Genom att
spela på distans via smartphone, läsplatta eller dator tillsammans med spelarna som finns vid bordet,
kommer onlinespelarna att få uppleva den unika atmosfären på Les A.
-För oss är Evolution den enda live casino-aktören som kan leverera den unika Les A-upplevelsen online. Vi
är säkra på att onlineerbjudandet från Evolution fullt ut kommer att förmedla känslan av att spela på Les A
och möta de höga kraven från VIP-spelarna, säger Kevin McGowen, VD för Les Ambassadeurs Club.
-Evolution är hedrade att få möjligheten att erbjuda varumärket Les A till ett begränsat antal noga utvalda
operatörer. Vi har omfattande erfarenhet av att skapa både VIP-miljöer och platsbyggda studior, men detta
blir vår första ”on-demand” salle privée-studio inuti ett landbaserat kasino, säger James Stern, Director of
Business Development & Land-based Sales hos Evolution.
För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live
casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den
europeiska marknaden med cirka 150 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 5 000 anställda varav merparten
återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök
www.evolutiongaming.com för mer information.

