
Upplev framtidens onlinegaming med NetEntertainment 

Under ICE Totally Gaming 2016 presenterade Net Entertainment en helt 

nyskapande interaktiv upplevelse som inte liknar något de har visat 

tidigare.  Förutom slotsgaming i virtual reality och 3D-ljud för mobila spel 

visade företaget även hur framtidens spelvanor kommer att se ut. 

NetEnt är i dag marknadsledande inom digitala casinolösningar. Sedan NetEnt 
startade sin verksamhet 1996 har företaget legat i framkant och drivit på utvecklingen 
av casinospel online. Under ICE 2016 firade företaget sitt 20-årsjubileum genom att 
visa vad innovation kan innebära för gamingbranschen, inte minst vad gäller 
spännande ny teknik och information som kommer att forma e-gamingens framtid. 

Företaget har tittat närmare på virtual reality-tekniken och kan nu för första gången 
visa hur den kan tänkas påverka onlinegamingens utformning. I en unik 
demonstration får spelare uppleva Jacks värld (från NetEnts populära spel Jack and 
the Beanstalk) genom att helt enkelt träda in i spelet. Med virtual reality förstärks och 
fördjupas upplevelsen som visar hur slotsgaming kommer att se ut i framtiden. 

När det mobila spelandet blir allt mer populärt kan spelupplevelsen i stället förstärkas 
med hjälp av ljudet. I montern ställde NetEnt ut sin spjutspetsteknik inom 3D-ljud som 
framöver kan komma att användas i företagets mobila spel. 

Efter två decenniers framgång har NetEnt också en oöverträffad branschkunskap 
som gör att man kan presentera fem olika koncept som beskriver framtidens spelare. 
Vad har de för behov, vilka krav ställer de och hur kommer deras beteende att 
förändras? Företaget presenterar sin senaste forskning och delar med sig av sina 
insikter och tankar om vad som behövs för att skapa spänning för framtidens spelare. 
– NetEnt ville göra något spännande under ICE, och eftersom vi firar 20-årsjubileum i 
år tänker vi vara större och bättre än någonsin, säger Per Eriksson, NetEnts vd. I vår 
monter under ICE visade vi hur vi arbetar innovativt för att fördjupa spelarnas 
upplevelse. Genom att tillämpa det senaste inom virtual reality och ljudteknik tar vi 
våra produkter in i framtiden, samtidigt som vi behåller de kärnvärden som har gjort 
oss så framgångsrika under de senaste tjugo åren. 

ICE Totally Gaming gick av stapeln i början av februari 2016. ICE 2017 planeras till 
7-9 februari nästa år. 
 
Se en demonstration av Jacks värld | Läs mer om NetEnt och casino 
hos Casinopro.se 
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