
10 sprillans nya casino listade hos Casinopro
10 nya casinon på nätet vi varmt kan rekommendera och fördelen med att prova dessa!

I år har vi på Casinopro.se satsat lite mer på att introducera nya brands som är i toppklass och idag vill vi tipsa om de 10 senaste
casinosidorna som vi har lagt till i våra listor. 

Men först - varför är det egentligen så intressant att prova helt nya casinon? 

För dom flesta casinospelarna på nätet är det väldigt få nätcasinon som är nya och anledningen är att man helt enkelt har provat de flesta. De
flesta spelare som har gjort det har helt enkelt förstått att man genom att prova ett nyare casino kan hämta ut en bättre casino bonus än vad
man kan göra som befintlig kund hos ett annat casino.

Så man ger sig med andra ord vidare till nästa casino för att få mest spel för sina pengar. Den andra anledningen som är mycket mer självklar
är så klart att man gillar att prova nya saker.

Oavsett vilken anledning man har så vill man i den stund man är sugen på något nytt kunna hitta nya casinosidor att spela hos och att hämta
ut en casino bonus hos. Dessutom ska det ju vara enkelt att hitta dessa bland 100-tals tidigare lanserade varumärken och det ska även vara
ett säkert nytt casino.

Så vår lista med 2018`s bästa casino sidor på sidan https://www.casinopro.se/nya-casino-2018/ är just en sådan sajt där vi går igenom alla
nyare casino sidor så att vem som helst enkelt och snabbt ska kunna hitta en bra spelsida samtidigt som man även kan läsa om nya casinon
som utmärker sig på olika sätt så som casinon som accepterar bitcoins eller casinon där man kan spela utan inloggning (bankid casinon).

Lista på 10 nya casinon
1. Ridika Casino
2. Bob Casino
3. DreamVegas
4. SpinRider
5. 7GodsCasino
6. AlfCasino
7. Mrbet
8. SirJackpot
9. FunCasino

10. MetalCasino

Detta är våra 10 senaste tillagda casinon. De två som vi finner mest intressanta just nu är Ridika casino och BobCasino. Detta därför att dom
vänder sig mot en målgrupp i Sverige som få eller rättaresagt inga nätcasinon har gjort i Sverige än. Dom erbjuder nämligen möjligheten att
spela med kryptovalutan Bitcoin.

Man kan så klart spela med kronor också hos dessa två casinon men just möjlighetet att kunna spela med bitcoins gör dessa två varumärken
intressant eftersom dom är först med att erbjuda detta i Sverige. Detta gör dom till casinots apotea som revolutionerar marknaden i sin nisch
helt enkelt.

Andra intressanta brands i vår 10 nya casinon lista är MetalCasino som har specialiserat sig på Metalfans och casinospelare, DreamVegas
som är ett lite lyxigare nätcasino som ska vara "Vegas" på nätet och Mrbet com är ett väldigt lekfult casino med bra erbjudanden, många spel
och en riktigt shysst miljö.

Hur ser resten av 2018 år ut?
Vi kommer så klart att fortsätta med att introducera helt nya brands som är säkra på den Svenska marknaden och göra vårt bästa med att se
till så att casinopro blir din favorit guide när det är dags att hitta nya casinon att spela hos. 
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Casinopro.se är en Svenska casino sida där du hittar pålitliga och trygga online casinon med skattefria vinster. 


