
EGT particip\ înc\ de la 
primele ediții în calitate de 
expozant la Entertainment 
Arena Expo - un eveniment 
extrem de important în industria 
româneasc\ de gambling. Ca 
și în alți ani, ne-am bucurat s\ 
ne afl\m înc\ o dat\ în poziția 
de a prezenta nout\țile EGT c\
tre vizitatorii EArena Expo. Îns\ 
ceea ce ne-a surprins pl\cut a 
fost num\rul mare de vizitatori 
ce au c\lcat pragul standului 
EGT. Echipa noastr\ de vânz\
ri a fost excepțional de aglom-
erat\ cu întâlniri cu parteneri 
și potențiali parteneri pe toat\ 
durata celor 3 zile de expoziție.

Fiecare show artistic a 
fost gândit pentru a pune în 
evidenț\ fiecare categorie de 
noi produse și servicii din por-
tofoliul EGT, astfel încât vizita-
torii s\ poat\ admira în detaliu 
avantajele prezentate de fiecare 
din aceste aparate și servicii. 
Suntem în industria entertain-
mentului, așadar pentru noi 
este important s\ ar\t\m c\ 
entertainment este un element-
cheie în dezvoltare și prezen-
tare.

În aceast\ industrie compet-
itiv\ inovația a fost întotdeauna 
unul din avantajele EGT și sun-
tem convinși c\ dezvoltarea 
continu\ este cheia succesului, 
de aceea continu\m s\ inov\m, 
s\ dezvolt\m noi tehnologii, 
design unic și spectaculos pen-
tru aparate, jocuri de o cali-
tate impecabil\ – mereu ceva 
nou care s\ atrag\ și conving\ 
operatorii s\ se întoarc\ pentru 
mai mult.

Punctul culminant în cadrul 
expoziției EArena Expo a fost 
chiar prezentarea celor mai noi 
aparate de joc din portofoliul 
EGT. Mai exact: modelul cur-

bat P-42V Curved - una dintre 
inovațiile de ultim\ generație 
ale companiei, jackpotul pro-
gresiv cu tematic\ chinezeasc\ 
Fu Gui Rong Hua, disponibil 
pe aparatele de joc P-27/42V 
St dar și noile cabinete Super 
Premier create cu tehnologie 
ultim\ or\ și aspectul lor futur-
ist.

Momente spectaculoase de 
entertainment au atras cea mai 
bun\ lumin\ asupra acestor 
aparate de joc pe care publicul 
a avut ocazia s\ le testeze live 
în standul EGT. Momentele au 
fost intense, toți participanții 
au urm\rit cu sufletul la gur\ 
showurile și au aplaudat cu 
entuziasm.

O noutate care de ase-
menea a f\cut senzație a fost 
Gama de jocuri COLLECTION. 
O compilație a celor mai popu-
lare titluri EGT, susținut\ de 
puternica platform\ Exciter III. 
O colecție în care juc\torul 
are oportunitatea de a alege 
între multiple denominații de 
pe ecranul jocului selectat, 
folosind o navigare ușoar\ și 
simpl\.

Entertainment Arena 
Expo is an important event 
in Romanian gambling indus-
try and EGT has participated 
since the early stages as an 
exhibitor. As in previous years, 
we have enjoyed once again 
being in a position to present 
the EGT updates and novelties 
at the EGT booth to the visi-
tors of EArena Expo. However, 
we were pleasantly surprised 
by the number of visitors we 
received at EGT booth. Our 
sales team has been excep-
tionally busy with meetings 
with partners and potential 
partners throughout the 3 days 
of exhibition.

As always, EGT had spec-
tacular entertainment shows 
prepared. Each show moment 
was conceived in order to 
showcase each new category 
of EGT products and services 
we presented, so that visitors 
can see in detail the advantag-
es presented by each portfolio 
in itself. We are in the entertain-
ment business, therefore it is 
important to us to highlight that 
entertainment is a key factor in 

development.
In this competitive industry 

innovation has always been 
the advantage of EGT and 
we are sure that continuous 
development is the way to suc-
cess. This is why we keep 
innovating, developing new 
technologies, unique designs 
for our products, games with 
impeccable quality – always 
something new that will ensure 
the audience is coming back 
for more.

The most notable highlight 
in EGT booth at the EArena 
Expo was the highly anticipat-
ed curved slot models P-42V 
Curved – one of the most 
recent developments of EGT, 
but also the newly developed 
“Fu Gui Rong Hua” Chinese-
themed progressive jackpot 
available on the P-27/42 St 
cabinets and Super Premier 
slot cabinets with their cutting-
edge technology and futuristic 
design.

Spectacular shows took 
place especially to showcase 
these slot machines with audi-
ence testing live the cabinets 
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În standul EGT, al\turi apa-
ratele oferite drept premiu, viz-
itatorii au mai putut reg\si și 
deja binecunoscutele P-24/24 
Up, P-27/32H St, P-27/27 St si 
P-27/27 St Slim cu multi-jocu-
rile Premier-4, 5, 6 si Fruits, 
dar și sistemele de jackpot 
Diamond Life, Egypt Quest și 
Lady’s Cards.

Al\turi de acestea, ați mai 
putut reg\si în standul EGT și 
aparate AWP dar și aparate din 
categoria “refurbished” reîn-
noite special pentru a putea fi 
vizionate și testate pe durata 
acestor 3 zile de expoziție. În 
cazul aparatelor “refurbished” 
experți tehnicienii de top reana-
lizeaz\ fiecare element al apa-
ratelor de joc pentru a le rea-
duce `ntr-o stare excelent\ și 
pentru a fi complet preg\tite de 
a fi repuse în joc.

Fanii jocurilor online s-au 
putut delecta cu portofoliul 
bogat dar și cu cele mai recente 
versiuni de jocuri online și pe 
aplicații mobile, disponibile în 
standul EGT în zona special 
amenajat\ pentru sectorul inter-
activ, complet dotat\ cu com-
putere și dispozitive mobile. 
Echipa Interactive i-a întâmpinat 
pe pasionații de jocuri online cu 
informații complete și exhaus-
tive pentru dezvoltarea zonei de 
casino online.

Divizia Multiplayer EGT a 
fascinaț publicul EArena Expo 
cu unele dintre produsele sale 
cele mai de succes. Masa 
Luxury de joc cu ecran tactil 
și ruletele EGT (LTT) din seria 
omonim\, care au câștigat deja 
recunoaștere la nivel mondial 
pentru tehnologia lor inovatoare 
și designul ergonomic, au fost 
prezentate la București. Cinci 
terminale STORK, conectate la 

o rulet\ live, o rulet\ automat\ 
și la bingo, și-au dovedit înc\ 
o dat\ versatilitatea în multiple 
și diferite configurații. Ruleta 
automat\ Premier R8 cu 8 
posturi de jocuri a fost și ea 
prezent\ cu mixul s\u multi-
joc Rigel-2, care include 40 de 
jocuri slot și permite conectarea 
la pân\ la șase rulete live și 
automate, și adaug\ sistemul 
de jackpot tip mystery Jackpot 
Cards.

Pyramid CMS– noul sistem 
de Casino Management, dez-

and applauding with enthusi-
asm the choreographies dis-
played for these specific cabi-
nets in particular. 

A novelty release that made 
a splash was the Collection 
Series mix: compilation of the 
most popular EGT titles and 
are driven by the powerful 
platform Exciter III. The player 
has the opportunity to choose 
between multiple denomina-
tions from the select game 
screen, using simple and con-
venient

Alongside the slot 
machines awarded as grand 
prizes, also stood the well-
known P-24/24 Up, P-27/32H 
St, P-27/27 St and P-27/27 St 
Slim slot machines with the 
Premier-4, 5, 6, and Fruits 
multigames, and the jackpot 
systems Diamond Life, Cat 4 
Cash, Egypt Quest and Lady’s 
Cards.

Several AWP machines 
completed the presentation 
of the company’s slot busi-
ness unit, together with several 
refurbished slot machines spe-
cially brought in order for visi-
tors to see and test in real time 
during the 3 days of exhibition. 
In the case of the refurbished 
slot machines, expert techni-
cian re-analyzed each element 
of the machine in order to 
bring them back to top shape 
and ready to be placed in gam-
ing halls.

The fans of online gam-
ing were delighted with the 
rich portfolio of new titles for 
both desktop computers and 
mobile devices, available in 
EGT booth in the specially 
arranged Interactive Area that 
was fully equipped with com-
puters and mobile devices. 
The Interactive Team warmly 
welcomed the online opera-
tors with complete information 
and details of how to better 
develop online casinos.

EGT’s multiplayer divi-
sion gained the fascination of 
Arena Expo’s audience with 
some of its most successful 
products. The Luxury touch 
table (LTT) of the eponymous 
series, which already won 
worldwide recognition thanks 
to its innovative technology 
and ergonomic design, was 

EGT heated the  
EArena Expo
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EGT a încins atmosfera  
la EArena Expo



57BUSINESS / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 56 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / EvENIMENt EvENt

voltat în totalitate de ingine-
ri români de top, și-a întâlnit 
pentru prima oar\ publicul și 
a încântat cu interfața ușor 
de folosit, capacitatea de a 
fi personalizabil în funcție de 
necesit\țile fiec\rui operator 
în parte dar și cu multitudinea 
de module oferite într-un sin-
gur pachet unitar: contabilitate, 
Monitorizare multi-locații, Player 
Tracking, Cashless cu Tito și 
card, Publicitate, Notific\ri SMS 
și Email, Securitate.

Am lansat www.egt-bg.ro
Suntem `ncântați s\ anun-

ț\m lansarea versiunea `n limba 
ro mân\ a website-ului nostru. 
Vizitati-ne la noua noastr\ adre-
s\ web: www.egt-bg.ro. Site-ul 
are aceleași culori luminoase 
în nuanțe de roșu și design-ul 
curat cu care v-ați obișnuit. În 
schimb, am adaptat site-ul pen-
tru versiuni mobile, astfel `ncât 
s\ îl puteți accesa de oriunde, 
oricând.

De asemenea, ne dorim s\ 
v\ oferim posibilitatea de a ne 
cunoaște mai bine, cine suntem 
ca organizație. Pentru aceasta, 
secțiunea de nout\ți a site-ului 
va furniza `n mod continuu știri 
actualizate, astfel `ncât s\ fiți 
mereu la curent cu ceea ce 
facem și când.

Una dintre schimb\rile cele 
mai notabile de pe site-ul nou 
este secțiunea Social Media. 
De-acum ne puteți g\si și 
comunica cu noi pe Facebook, 
LinkedIn, Google+ dar și urm\
ri film\rile de excepție cu eve-
nimentele organizate de noi, pe 
YouTube.

Veți g\si, de asemenea, 
unele funcții pe care sunt `nc\ 

de lucru, cum este configu-
ratorul online, așadar stați cu 
ochii pe site și preg\tiți-v\ s\ 
fiți încântați de viitoarele actu-
aliz\ri.

Echipa noastr\ de market-
ing a lucrat din greu pentru 
a realiza acest site, bogat `n 
informații, pe care vi-l punem 
la dispoziție ca surs\ de 
informații, așadar orice p\rere a 
dumneavoastr\ o aștept\m cu 
ner\bdare.

equipped with an automated 
roulette wheel. Five STORK 
terminals, connected to a live, 
an automated roulette wheel 
and to a bingo machine, 
proved again their versatility to 
be part of many and different 
configurations. The automat-
ed roulette Premier R8 with 
8 gaming stations was also 
present with its Rigel-2 multi-
game mix, which included 40 
slot games, allowing the con-

nection to up to six automated 
and live roulette wheels and 
combines them with the mys-
tery jackpot system Jackpot 
Cards.

Pyramid CMS – the new 
Casino Management System 
developed entirely by our 
Romanian top engineers met 
its audience for the first time at 
EArena Expo as well. The visi-
tors were delighted by the user-
friendly interface, the highly 
customizable features and 
the multitude of modules the 
system provides: Accounting, 
Multi-Site Monitoring, Player 
Tracking, and Cashless with 
TiTo and card, Advertising, 
SMS and E-mail notifications, 
Security.

We launched www.egt-bg.ro
We are very excited to 

announce the launch of 
our Romanian version web-
site. Visit us at our new web 
address www.egt-bg.ro. The 
site features the same bright 
red colors and uncluttered 
design you are used with. We 
made the new website mobile 
friendly, so you can access the 
website anywhere, anytime.

We also want to give you 
the opportunity to know us bet-
ter, who we are as a company. 
For this, the News section of 
the website will continuously 
provide updated news so you’ll 
get a pretty good idea of what 
we do and when.

One of the most notice-
able changes on the new site 
is the Social Media section. 
You can now find and commu-
nicate with us on Facebook, 
LinkedIn, Google+ and watch 
the amazing footage we take at 
our events, on YouTube. Don’t 
forget to Like and Share.

You’ll find also some fea-
tures that we are still working 
on, like the online configurator, 
so keep a close watch and 
prepare to be amazed by our 
future updates.

Our Marketing team has 
worked hard to put together 
this website, rich in informa-
tion, to be used as a resource 
so we look forward to hearing 
any feedback from you.


