
Nye Casino er endelig kommet til Norge
Nye Casino er et selskap som har som mål å vise frem alle de nyeste nettcasinoene på markedet. De har fra før nettsider på svensk, dansk og
selvsagt på engelsk.
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Nå er tiden kommet for å lansere de samme tjenestene i Norge, på norsk. Fokus vil derfor selvsagt være på norskspråklige casino. Målet er å
bli førstevalget for spillere som ser etter god og pålitelig informasjon om norske casino. NyeCasino.org vurderer og sammenligner nylanserte
casino, med både etablerte og nykommere i bransjen. På denne måten kan de tilby spillerne en utvidet oversikt over bonuser, kampanjer og
ikke minst spillutvalg.

Noe av det beste med nettcasinoer er selvsagt deres mange velkomstpakker. Her får spillere gratis omganger og bonuspenger. En
velkomstpakke inkluderer en kombinasjon av gratis omganger på spilleautomater, bonus penger og ekstra innskuddsbonuser for høyere
innskudd. Nye Casino gjør en vurdering av de forskjellige velkomstpakkene som tilbys så spillere har nok informasjon for å velge det casinoet
som passer spilleren best.

Det er mange faktorer som spiller inn når man skal bestemme om man ønsker å registrere seg som spiller. Velkomstpakker er selvsagt viktig,
men spilltilbudet er og viktig. Nye Casino gjennomgår spilltilbudet og sammenligner det med andre. For en god spillportefølje er helt essensielt
for at spillere skal trives. Den bør inneholde spill fra de beste leverandørene på markedet, samt gjerne noen nykommere. Det er mye som
rører seg på spillmarkedet, så et bra casino vil ha et spilltilbud som reflekterer denne dynamikken.

Det er ikke bare spill og støttefunksjonene som er viktig. Nye Casino undersøker gjennomspillingskrav og kundestøtte. Gjennomspillingskrav er
et innskuddskrav, altså at spilleren må sette inn en viss sum i casinoet, før de får utbetalt gevinst vunnet med bonuspenger. Ofte er det snakk
om mellom 20 og 40 ganger bonussummen man har fått. Jo høyere gjennomspillingskrav, jo mer krevende er dette for spilleren. I noen tilfeller
kan det være lurt å velge et annet casino, og Nye Casino viser forskjellene raskt og enkelt. I tillegg er det viktig med en profesjonell og ikke
minst kunnskapsrik kundestøtte. Bare slik kan spillerne få hjelp til å løse både små og store problemer, raskt og effektivt. For noen spillere er
det og viktig å kunne snakke med kundestøtte på sitt eget språk, men andre legger vekt på andre ting. En grei informasjon å ha med seg.

"Nye Casino sikrer at spilleren får en full oversikt over alle aspekter vet et nytt casino", sier Markus Jalmerot, grunnlegger av bedriften. Dette
gjør det enklere for spillere å se hva det nylanserte casinoer kan tilby og se om det passer spillerens egen spillestil.

Nya Casino Limited
4th Floor, 86-90 Paul Street, London EC2A 4NE, Storbritannien
Mobil: 44 7450 961 888
Email: markus@jalmerot.com 

Om Nye Casino
Nye Casino (www.nyecasino.org) er et internasjonalt selskap som gir leserne grundige gjennomganger av nye casino, i tillegg til å presentere
forskjellige undersøkelser og sammenligninger. Selskapet har vært aktivt siden midten av 2015 og har i dag undersider som dekker flere



forskjellige undersøkelser og sammenligninger. Selskapet har vært aktivt siden midten av 2015 og har i dag undersider som dekker flere
språk. Følg Nye Casino for å få de siste nyhetene om alle ny-lanserte online casino, spillutviklere og casino på mobil. 


