
Highroller - ett nytt online casino där spelare kan stjäla av
varandra
Online casinot Highroller som lanseras inom kort kommer att erbjuda en unik spelplats med uika funktioner!

För ett tag sedan fick vi reda på att GIG (Gaming Innovation Group) skulle lansera ett nytt casino online med det superhäftiga namnet
Highroller. Dom flesta av oss trodde att detta var ett nytt nätcasino vars fokus skulle ligga på storspelare (highrollers) men vi hade helt fel.

Highroller casino är istället en plats där alla  är highrollers vilket innebär att man blir belönad som en sådan också. För tillfället har vi inget
datum på när Highroller kommer att lanseras men däremot har vi en hel del annat att berätta som vi har att se fram emot när Highroller casinot
lanseras.

En väldigt unik sak som facinerade oss på Casinopro var att Highroller skulle ha en funktion där vi spelare kan stjäla mynt av varandra. Först
låter det lite konstigt men sen fattar man att detta online casino kommer att ha en egen valuta som växlas in mot free spins oh bonsar och det
är denna valutan man kan stjäla från andra spelare som tex är innaktiva.

Vi har även fått lite bilder på hur miljön kommer att se ut och kan utav det bedöma att det här blir ett supersnyggt casino och att även miljön i
sig är väldigt unik där man kan se profiler från andra spelare vilket är något inget annat online casino erbjuder. Så klart kan vi själva
skräddarsy vår egna avatar och resten av vår profil.

För den som tycker att spelutbudet är det allra viktigaste hos ett nätcasino kan vi glatt berätta att Highroller kommer att ha mer än 750
casinospel tillgänliga i datorn och mer än 400 i mobilen. Det mest intressanta är dock att det är en samling av spel från mer än 20 olika
spelutvecklare.

Dessa är...

NetEnt
Betsoft
Microgaming
Play’n GO
Yggdrasil
Rabcat
ELK
Blueprint
IGT
Spigo
Evolution Gaming
Pragmatic Play
Push Gaming
NextGen
BTG
Genii
Red Tiger
Scientific Games
Thunderkick
Quickfire

Alla belönas som storspelare
Tanken med Highroller är alltså att alla ska känna sig som storspelare med allt från lyxig kundservice till lyxiga belöningar. Som spelare hos
Highroller är man därför alltid belönad oavsett vad man gör i casinot. Kort sagt så låser vi upp nya presenter hela tiden genom att spela i
casinot och dessutom så känner Highroller igen vilken spelstil vi har så att vi kan belönas med saker som passar oss bäst. Förutom att vi
själva hela tiden låser upp nya gåvor så kommer Highroller så klart även att regelbundet bjuda på nya kampanjer som gäller för alla spelare i
deras online casino.

Läs hela vår recension på casinopro.se/svenska-casinon/highroller/
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Casinopro.se är en Svenska casino sida där du hittar pålitliga och trygga online casinon med skattefria vinster. 


