


Sweet Bonanza Canlı Önizleme

Pragmatic Play'in ikonik Slot Markası Canlı Casino'ya geliyor

Oyuncularımızı, Sweet Bonanza Çarkı içeren bir Oyun Şovu formatında Heyecan, 

Volatilite ve Mega Çarpanlar sağlayan tüm şaşırtıcı ve renkli özellikleriyle Sweet Bonanza'nın şeker

dünyasına getirmekten mutluluk duyuyoruz.

Yeni oyun çarkında 6 bahis pozisyonu vardır:

• 4x sayılar - 1, 2, 5, 10

• Büyük Kazanç fırsatı ile 2x bonus oyun

Kazançları daha da tatlandırmak için oyuncular, çarkın

Şeker Bombası bölümüne indiklerinde Daha Büyük Çarpanlara

hak kazanma şansına sahip olacaklar.



Oyunu daha da heyecanlı kılmak için oyun, daha sürükleyici bir

deneyim sunmak için fiziksel unsurları sanal 3B dünya ile karıştırdığımız

yepyeni stüdyomuzdan yayınlanacak.

Bu benzersiz Sweet Bonanza Oyun Şovu stüdyosu, oyun

etkinliklerine ve aşamalarına sorunsuz bir şekilde uyum

Sağlayacak Dinamik Aydınlatma, Parlak Renkler ve Sesler ve

Animasyona sahip olacak.

Stüdyonun merkez parçası Sweet Bonanza Çarkı'dır. 

Çarkın her iki tarafında oyun, Bonus Oyunların

her biri için Ayrılmış Alan gösterir.

Stüdyo



Çark Şeker Bombası bölümünde durduğunda, 10X'e kadar bir Rastgele Çarpan ile

ödüllendirilecek ve çarkın yeniden dönüşü başlatılacak.

Oyuncu "Şeker Bombası" Yükseltici özelliğini açarsa, verilen çarpan

20X'e kadar çıkabilir!

Şeker Bombası Yükseltici



Oyuncu tarafından seçilen 3 Toptan biri Sanal "Plinko" duvar labirentine düşecektir.

Top labirente düştüğünde, Candy Drop duvarında rastgele oluşturulmuş Çarpanlar 

toplayacaktır.

Bonus Turunun sonunda toplam kazançlar ödüllendirilecektir.

ŞEKER DÜŞÜŞÜ Bonus Oyunu



Tatlı Dönüşler bölümünü durmak oyunculara 10 Freespin kazandırır!

Bu bonus oyun büyük ekranda canlı olarak oynanır ve tüm prensipleri ve

mekaniklerini kullanan Sweet Bonanza slot oyunu ile aynı şekilde çalışır.

Tatlı Dönüşler sırasında, tüm oyuncuların yapması gereken, arkanıza yaslanıp bu

Bonus Oyunun heyecanının ve Volatilitenin

tadını çıkarmaktır.

TATLI DÖNÜŞLER Bonus Oyunu



Operatörler için

• Güçlü satış, satın alma & elde tutma aracı

• Yerleşik bir marka kullanarak pazarlanacak benzersiz içerik

• Tamamen ölçeklenebilir ürün

• Giderek artan gelirler

• Canlı Casino portföyünün artan çeşitliliği

• Oyuncu katılımını artırmak için özel olarak tasarlanmış Immersive Studio

Faydalar

Oyuncular İçin

• Tanıdık & oynaması kolay oyun

• Slotlardan Canlı Casino'ya harika geçiş oyunu

• Büyük Çarpan ödemeli 2 Bonus oyun

• Her oyun turunda küçük bahislerle Büyük Kazanç İmkanı

• İlgi çekici ve oldukça etkileşimli Canlı Oyun Şovu sunucuları

• Heyecan verici ses & görsel efektlerin kullanıldığı bu yeni Oyun Şovu stüdyosuyla bir

sonraki seviyeye geçiş

• Son derece sosyal atmosfer

• Daha az bakiyeye sahip müşteriler için düşük bahis limitleri
Diğer Detaylar:

• Oyuncuya en uygun teorik Geri Dönüş %96,24'e kadardır

• Çalışma saatleri: 24/7

• İşletim Dilleri: İngilizce



Teşekkürler!

Teklifler ve fiyatlandırmayla ilgili ayrıntılar için lütfen Kilit Müşteri Yöneticinizle iletişime geçin.


