
Online casino för storspelare är den nya nichen
Allt fler Svenska online casino väljer att rikta in sig mot målgruppen med dom djupa fickorna!

Svenska online casino branschen har dom senaste åren genomgått en hel del förändringar och utvecklingar. Förmodligen mer än någon
annan bransh online! Man har infört olika betalsätt med allt från att kunna betala med faktura till att kunna använda bitcoins och andra
elektroniska valutor.

Man har även satsat på olika målgrupper med allt från online casinon för tjejer till nätcasinon för live casino spelare. Nu håller en ny trend på
att växa fram som är att satsa på casino spelare som spelar för större summor pengar.

Att så kallade "Highrollers" får en bättre behandling hos många online casinon redan idag är ingen hemlighet dock så är det ändå inte något
som alla casinospelare ser eller ens vet finns.

Dom flesta online casino som har VIP program erbjuder personliga kontaktpersoner, bättre bonusar med lägre omsättningskrav, inbjudningar
till VIP event, snabbare uttag, större insättningar/uttag och insater samt många andra vip behandlingar.

Men många storspelare går ändå miste om alla dom här godsakerna eftersom dom inte vet att casinot har ett VIP program för casino
storspelare. Den nya casino trenden som har växt fram dom senaste åren i Sverige har bidragit till att många casinospelare gärna byter
casinon regelbundet och eftersom man gör det så blir man aldrig riktigt klassad som en storspelare hos ett casino.

Men inom kort så kommer Sverige att få ett helt nytt online casino som heter Highroller.com som vi tror kommer att förändra den Svenska
casino marknaden ännu en gång. Den kommer helt enkelt enligt vad vi på casinopro.se tror att locka till sig fler storspelare och dessutom få
storspelare som hoppar från casino till casino att inse hur mycket bättre dom får det genom att spela hos ett enda casino som detta.

Det finns inte så mycket informtion om nya casino sajten Highroller än men eftersom det är Gaming Innovation Group som ligger bakom den
här fiffiga uppfinningen så kommer det med största sannolikhet inte bara att var ett nytt fräsh casino, det bästa nätcasinot 2017 och ett grymt
online casino för storspelare men också ett utav Sveriges bästa casinosajter.

Gaming Innovation Group är dessutom redan kända för sina VIP program på casinon som Rizk, Kaboo och Thrills så dom vet vad dom gör och
dom kommer garanterat att göra det här casinot till en fluga!

Så länge vi har varit i casino branschen så har den utvecklats på ett sätt där en gör en helt ny sak och ganska snabbt så finns det många
andra som gör samma sak. Därför är det mycket möjligt att vi får se dels fler nyare online casinon med fokus på storspelare men också att
dom äldre utvecklar en VIP avdelning och skyltar lite mer med den på hemsidan.

Läs mer om casino för storspelare och få tips när nya casinot Highroller för storspelare lanseras hos oss på Casinopro.se
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Casinopro.se är en Svenska casino sida där du hittar pålitliga och trygga online casinon med skattefria vinster. 


