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Conteúdo Privado e Confidencial incluído no contrato da NDA da Salsa Technology
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SOBRE NÓS
A Salsa Technology, anteriormente Patagonia Entertainment,
é uma empresa líder de mercado desenvolvedora de
Soluções de Tecnologia Customizáveis para a indústria de
iGaming:
1. Consiste em um estúdio de desenvolvimento de jogos
sob medida, especializado em conteúdo localizado que os
jogadores adoram jogar,
2. Fornece uma Plataforma de Agregação de Jogo (GAP),
que foi criada para fornecer conteúdo de jogos localizados
exclusivos e específicos da LATAM, Espanha, Portugal e
Brasil de mais de 30 desenvolvedores de jogos - cada um
com sucesso comprovado na região.
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VISÃO & MISSÃO
Nossa VISÃO é desenvolver e fornecer conteúdo
localizado específico para uma variedade de mercados,
enfatizando a importância da localização e uma ampla
compreensão das diferentes preferências culturais dos
jogadores.
Nossa MISSÃO é oferecer aos nossos clientes conteúdo
de alta qualidade, certificado e exclusivo, que mantém os
jogadores entretidos, maximizando assim o lucro para
nossos clientes.
Antecipamos tendências de mercado, trabalhando com
novas tecnologias e analisando as diferenças e
preferências culturais regionais.

Nós desenvolvemos e fornecemos jogos que os
jogadores adoram jogar!
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O COMEÇO
Em janeiro de 2020, a Patagonia Entertainment passou a se chamar Salsa Technology.
A Patagonia Entertainment foi lançada em 2013, desenvolvendo e fornecendo jogos de
sucesso e conteúdo localizado para vários operadores de jogos online na América
Latina. Nos últimos sete anos, o crescimento da empresa aconteceu de tal forma que
se tornou a força dominante no mercado latino-americano e um agente global no setor
de iGaming. Para reafirmar esse crescimento, em janeiro de 2020, a Patagonia
Entertainment mudou seu nome para Salsa Technology.
Desde o início, a empresa desenvolveu jogos de Video Bingo online de primeiro nível
para os mercados do Brasil, México, Argentina, Peru e Colômbia.
Esses primeiros sucessos levaram a novos desafios, o desenvolvimento de jogos de
Slot, jogos de mesa e de Bingo, além da criação do GAP (Game Aggregation
Platform). O GAP é uma plataforma que apresenta mais de 3.000 jogos populares de
mais de 30 desenvolvedores de renome mundial.
Fornecemos nosso conteúdo às operadoras que desejam segmentar os mercados de
língua espanhola e portuguesa na América Latina, Europa, Ásia e África.
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DESENVOLVIMENTO
DE JOGOS
Os jogos da Salsa Technology são desenvolvidos com
um forte foco na localização, cobrindo as
necessidades de diferentes mercados com Vídeo
Bingos, Slots e Jogos de Mesa.
Nossos jogos proporcionam a melhor experiência de
usuário para os jogadores e uma forte rentabilidade
para nossos clientes. Isto se consegue antecipando
as tendências do mercado local e entendendo as
diferenças e preferências culturais regionais.
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CONTEÚDO LOCALIZADO
A Salsa Technology é especializada no desenvolvimento de jogos regionais, ou seja, jogos que são a preferência
naquele especifico mercado.
Nossa experiência nos mercados de idiomas LATAM/Brasil e Espanhol/Português nos mostrou a importância do
conteúdo de jogos regionais. Aprendemos que os jogadores têm diferentes comportamentos e interesses de
acordo com sua localização, idioma, cultura e origens. Entender essas diferenças nos permitiu desenvolver títulos
de jogos muito específicos que os locais se indentificam para jogar.
Para um operador, o conteúdo regional é fundamental e imprescindivel para o sucesso!
O CONTEÚDO LOCALIZADO IRÁ:
Aumentar a aquisição de jogadores
Aumentar registros
Aumentar conversão
Aumentar a quantidade e os valores dos Depositantes por Primeira Vez (FTDs)
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NOSSO CONHECIMENTO
DO MERCADO LATAM
Os países da América Latina têm uma história de cultura de
Bingo muito forte, e os jogadores são apaixonados por ele.
Com isso em mente, a Salsa Technology desenvolveu títulos de
jogos muito específicos para cada região, como México, Brasil
ou Colômbia.
Exemplo: Os jogos Pachinko são imprescindíveis no mercado
brasileiro devido ao histórico e cultura desses jogos na região
em que os jogadores conhecem e são muito ligados à esses
jogos.
Devido às variações de velocidade de conexão à Internet na
LATAM, todos os jogos possuem recursos de carregamento
rápido : eles são otimizados para carregar rapidamente.
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ATRIBUTOS CARACTERÍSTICOS
Os recursos de destaque do nosso portfólio de conteúdo:
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RESPONSIVE
Todos os jogos da Salsa Technology são desenvolvidos em HTML5. Isso significa que os jogadores
podem acessá-los de qualquer dispositivo móvel (telefones celulares e tablets rodando tanto no iOS
quanto no Android). Os jogos são totalmente responsivos, com mais de um estágio de bônus e incluem
funcionalidade de reprodução automática em que os jogadores podem configurar rodadas automáticas.
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HISTÓRICO DE JOGO
O portfólio de jogos da Salsa Technology tem um recurso de Histórico de Rodadas que permite ao
jogador ter controle sobre todas as suas apostas e ganhos (tíquetes jogados, bolas extras etc.) de até 10
rodadas anteriores na mesma sessão de jogo.
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VELOCIDADE DE CARREGAMENTO
O portfólio do jogo Salsa Technology foi projetado para ter uma funcionalidade de carregamento rápido.
Cada jogo é otimizado em seus recursos gráficos, sons e animações para ter o tamanho apropriado que
facilita e acelera o carregamento. A funcionalidade do carregamento rápido permite que os jogos da
Salsa Technology se adaptem sem problemas a diferentes regiões com conexões de internet variáveis.

9

04

MULTI-LANGUAGE & MULTI-CURRENCY
Todos os jogos são multi-idiomas, adaptando-se à diversidade do mercado, pois são desenvolvidos
em inglês, espanhol e português brasileiro (novos idiomas podem ser adicionados). Os jogos também
são multi-moeda; eles suportam mais de 75 moedas diferentes e novas podem ser facilmente
adicionadas.
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FERRAMENTA DE MARKETING DE FREE SPINS
A Salsa Technology desenvolveu uma poderosa ferramenta de marketing para operadores, a
ferramenta Free Spins. Os operadores podem atribuir Free Spins aos seus jogadores em qualquer
jogo da Salsa Technology. As Free Spins correspondem a rodadas grátis em jogos que o operador
pode gerenciar e atribuir diretamente aos VIPs e para aquisição / reativação de jogadores.
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OMNI-CHANNEL
Todos os jogos da Salsa Technology são omni-channel, o que significa que nossos jogos podem ser
adaptados para soluções on-line e físicas.
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INOVAÇÃO E VELOCIDADE
Cada jogo da Salsa Technology é desenvolvido para combinar emoções e experiências ao cliente em
todas as etapas da jornada do jogo. É tudo sobre escala. Todo o nosso conteúdo é cuidadosamente
criado para oferecer uma experiência de usuário incomparável (UX) e velocidade do jogo.
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LÓGICA DE JOGO SALSA TECHNOLOGY
Os jogos da Salsa Technology foram desenvolvidos com recursos e desenhos
cativantes que incentivam longas sessões de jogo. Isso se dá graças ao algoritmo
matemático aleatório e à tabela de pagamentos para os jogos de Vídeo Bingo e
Slot que ajudam a tornar os jogos tão populares.
Os jogos tradicionalmente têm um pay-out de 94% a 96% dentro de uma amostra
de um milhão de rodadas. Para alguns mercados específicos, desenvolvemos
versões com menos de 94% de pagamento.
Cada jogo de Vídeo Bingo tem um estilo diferente de jogo e sensação. Recursos
como bolas extra grátis, tabela de pagamento e diferentes estruturas de bônus
proporcionam ao jogador a melhor experiência de usuário.
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MERCADOS
Por razões históricas e religiosas, os jogos Bingo e Vídeo Bingo fazem parte da
cultura e estrutura de diferentes regiões do mundo, especialmente nos países da
América Latina e do Brasil.

No México, no Brasil, no Peru, na Argentina, na Colômbia, na Espanha, em Portugal
e nas Filipinas, os jogos de Vídeo Bingo, tanto físicos como on-line, são os de
melhor desempenho.
Os jogos de Vídeo Bingo com temas culturais locais são reproduzidos em máquinas
físicas, bem como on-line. Os jogos de Vídeo Bingo sociais também estão no topo
dos rankings de jogos sociais em toda a região.
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OFERTA DE PRODUTO
Os jogos da Salsa Technology foram desenvolvidos com recursos e desenhos cativantes
que incentivam longas sessões de jogo.

VIDEO BINGOS:
Jogos de Video Bingo de 75 e 90 bolas
Conceituação do jogo (atmosfera, gráficos, mascotes)
Possibilidade de comprar bolas extras
Diferentes padrões com prêmios
Múltiplas denominações
Rodadas Bônus
Velocidade de jogo normal e turbo

Botões para jogadas rápidas
Histórico de jogo para os jogadores
Configuração de jogadas automáticas
Jogos totalmente responsivos
Material gráfico para campanhas de
marketing
Suporte e manutenção
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OFERTA DE PRODUTO
Os jogos da Salsa Technology foram desenvolvidos com recursos e desenhos cativantes
que incentivam longas sessões de jogo.

SLOT GAMES:
Máquinas de 3 e 5 rodilhos
Símbolos bônus e fases de bônus
Jogos com rodilhos com efeito cascata
Wilds Expansivos
Free Spins
Símbolos especiais, Multiplicadores e
Scatters
Material gráfico para campanhas de
marketing
Suporte e manutenção

JOGOS DE MESA:
Jogos de Truco
Localização (truco brasileiro, argentino e uruguaio)

Aumento das apostas
Material gráfico para campanhas de marketing
Suporte e manutenção
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GERENCIAMENTO DE
DADOS TRANSPARENTE

Diferentes níveis de usuários

Configuração de promoções

Relatório de rodadas dos jogos

Atribuição de rodadas grátis

Relatório de pagamento dos jogos

Histórico de compras

Relatórios financeiros

Relatórios/configuração de
compras

Gestão de jogadores
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CERTIFICAÇÕES
Os altos padrões atuais da indústria de jogos exigem que os provedores de conteúdo certifiquem seus
jogos com laboratórios especializados, a fim de garantir que a aleatoriedade e a tabela de pagamentos
dos jogos sejam precisos como promovidos e/ou exigidos pelos regulamentos. É por isso que na Salsa
Technology todo o nosso portfólio de jogos é certificado pelos melhores laboratórios de jogos globais.

Os jogos Salsa Technology Vídeo Bingo são os primeiros a serem certificados e preparados
para mercados regulamentados, como:
Colombia

Filipinas

Portugal (1er trimestre de 2020)

Reino Unido (2do semestre de 2020)

España (1er trimestre de 2020)
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LICENÇAS
Salsa Technology tem uma licença de jogo B2B emitida por
Curaçao Gaming Authorities e pelas autoridades de jogos
de Malta (MGA) estará disponível em 2020
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ALGUNS DE NOSSOS JOGOS

Confira nosso conteúdo!
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WE MAKE IT HAPPEN!
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ENTRE EM CONTATO
URUGUAY
Montevideo, Zonamerica

www.salsatechnology.com
contact@salsatechnology.com

BRAZIL
Florianopolis, SC, Acate
São Paulo, SP, Campo Belo

MEXICO
Ciudad de Mexico,
Interlomas

PORTUGAL

Lisbon, Cascais

