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Palm Beach Casino i Mayfair lanserar bord med Evolutions Dual
Play Roulette
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har lanserat ytterligare ett bord med Dual
Play Roulette för Genting Casinos – denna gång på Gentings Palm Beach Casino i Mayfair, London.
The Palm Beach Casino, som etablerades i hjärtat av det exklusiva området Mayfair i London för mer än 50
år sedan, har nyligen genomgått en totalrenovering. Evolutions bord med Dual Play Roulette är en del av
anläggningens nya utseende, som också omfattar en ny restaurang.
Bordet med namnet ”Roulette Live Mayfair” kommer att erbjuda kasinots exklusiva klientel möjligheten att
antingen spela vid det fysiska bordet, eller att spela via smartphone och surfplatta vid de tillfällen då de inte
har möjlighet att fysiskt besöka kasinot.
Ett antal spelarevenemang kommer att hållas för att lansera såväl den nyrenoverade lokalen som den nya
tjänsten.
-Detta är vårt tredje bord med Evolutions Dual Play Roulette i vår brittiska kasinoverksamhet. Spelare vid
Genting Manchester och Resort World Birmingham uppskattar konceptet att kunna spela vid sitt
favoritbord även när de inte fysiskt kan vara där. Vi är också säkra på att vårt klientel, med sin höga
kravbild, kommer att uppskatta den bekvämlighet som Dual Play medför, säger Rob Hoddinott, Director of
Gaming Product på Genting UK.
-Vi är glada över att än en gång få bredda vårt tjänsteutbud till Genting UK. Med rätt implementering så blir
gränsöverskridande lösningar som Evolutions Dual Play en viktig del av ett premiumkasinos tjänster, och ett
utmärkt sätt att bygga varumärkeslojalitet. Dessutom är Dual Play ett perfekt marknadsföringsverktyg för
att kommunicera den unika attraktionen till den fysiska mötesplatsen och uppmuntra nya spelare att besöka
kasinot, säger James Stern, Director of Business Development & Land-based Sales på Evolution.
För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com
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