40 % av stora .CASINO varumärken är ej registrerade
Många av landets största online casino har helt glömt bort att registrera .CASINO som lanserades igår. Nya Casino Limited gör
en djupdykning i lanseringen av den nya domänändelsen för casinorelaterade företag.
Sedan mitten av förra året så har en rad nya domänändelser lanserats. Igår släpptes dot casino (.CASINO), den troligen mest passande
ändelsen för många spelföretag som erbjuder casino på nätet. Nya Casino Limited har gjort en undersökning av hur många casinorelaterade
varumärken som har registrerat sin .CASINO domän. Resultatet är förvånande lågt, menar domänexperten Markus Jalmerot som tidigare
värderat domäner på MissDomain. Över 20 stora varumärken som är verksamma i Sverige har ännu inte registrerat sitt namn under den nya
domänändelsen som släpptes fri igår.
Bloggen Relevansanalys tar upp en rad för- och nackdelar med den nya domänändelsen. Bland de största fördelarna nämns att högre click
through rate (CTR) är möjligt för .CASINO, eftersom folk generellt är nyfikna på ändelser de inte sett förut. Ifall du söker efter "varumärke +
casino" så kommer hela namnet och domänändelsen bli mörkmarkerat i sökmotorer, vilket gör att de sticker ut lite extra. Innan lansering av de
nya domänerna så mörkmarkerades bara namnet och inte ändelsen. Därför uppfattas sådana nya domäner som ytterst relevanta vid en
sökning i Google. Markus Jalmerot nämner också att generiska .CASINO kan få bra ranking i Google och Bing. "Precis som Google har ett
patent som premierar domäner som registreras över många år så kan dyra domäner eventuellt kunna få en liknande fördel algoritmiskt i
sökmotorer", menar Markus Jalmerot, VDn för Nya Casino som tidigare drev ett SEO-företag.
Den höga årsavgiften på över 1200 kr per år, dvs. drygt 10 gånger mer än en .SE domän eller 15 gånger mer än en .COM domän har alltså
inte bara nackdelar. Dot CASINO kommer troligen även få mycket lägre andel phishing problem än .com, .net, .info, .tk och de många billiga
domänändelserna som ofta är förknippat med denna typ av attacker. Anledningen till att många casinorelaterade företag inte registrerat sin
.CASINO domän kan bero på att de är omedvetna om lanseringen, inte bryr sig om den eller inte förstått potentialen för den nya domänen.
Nedan följer en lista över 50 större online casino som är verksamma i Sverige och hur de gjort med registreringen av .CASINO för sitt
varumärke:
Lediga .CASINO domäner (20 st)
anna.casino
bethard.casino
bgo.casino
blingcity.casino
buckandbuthler.casino
carat.casino
drvegas.casino
gday.casino
karamba.casino
karl.casino
nobonus.casino
playhippo.casino
redbet.casino
saga.casino
slotsmagic.casino
slotsmillion.casino
superlenny.casino
sverigekronan.casino
tivoli.casino
vinnarum.casino
Känner du något av casinoföretagen ovan? Tipsa dem om denna pressrelease ifall de mot förmodan glömt att registrera.
Några .CASINO domäner som registrerats (30 st)
138.casino

138.casino
betfair.casino
betsafe.casino
betspin.casino
betway.casino
casumo.casino
cherry.casino
comeon.casino
energy.casino
euroslots.casino
gala.casino
guts.casino
igame.casino
leovegas.casino
luckydino.casino
maria.casino
mobilbet.casino
montecarlo.casino
mrgreen.casino
mybet.casino
paf.casino
redslots.casino
royalpanda.casino
svea.casino
sverige.casino
sweden.casino
thrills.casino
unibet.casino
vegaswinner.casino
verajohn.casino
Fotnot: Sökning efter lediga .CASINO domäner gjordes via den officiella sidan precis innan detta pressmeddelande. Nya Casino Limited köpte
sin egen domän, nya.casino samt den engelska varianten, new.casino, för att skydda sig. Bolaget införskaffade även freespins.casino för en
eventuell engelsk sida om just freespins på casino. Tanken är att utveckling av den sistnämnda kommer ske under sommaren.
Nya Casino Limited
4th Floor, 86-90 Paul Street, London EC2A 4NE, Storbritannien
Mobil: +44 7450 961 888
Email: markus@jalmerot.com
Web: www.nyacasino.nu
Detta är Nya Casino
Nya Casino Limited är en internationell företagsgrupp som gör djupgående recensioner av nya casinon, tillsammans med undersökningar och
jämförelser. Bolaget har funnits sedan början av 2015 och finns representerat på flera olika språk. Följ Nya Casino för att få de senate
nyheterna om alla de nytillkomna online casinon samt olika speltillverkare och casino på mobilen.

