
Nya trender - Onlinecasino 2016
2016 har bara börjat men vi kan redan nu se stora casinotrender utvecklas och ta form. Samtidigt som många trender från 2015 fortfarande
håller ett starkt grepp om marknaden ser vi casinospelen ta nya vägar mot användarna. De lanseras i rasande fart med högre fokus på
kvalitet och gamingkänsla än någonsin. Samtidigt dyker det ständigt upp nya svenska onlinecasino som slåss om användarnas
uppmärksamhet. Frågan är om hela den svenska casinomarknaden är på väg att genomgå en total förvandling och bli mer gamifierad?

Svenska onlinecasino - högre standard?

Onlinecasino karakteriseras ofta som något tabubelagt, den vanliga bilden av casino är blinkande neonskyltar, aggressiva call-to-action och dåliga villkor. Detta är dock något som svenska
casino sakta men säkert tagit avstånd från. De senaste åren har vi kunnat se casino så som Casino Heroes och Casumo klättra högt på rankinglistorna över populäraste ombud. Här har
man lyckats väva ihop casino, spel och äventyr på ett beundransvärt sätt. Senast i raden av casinoäventyr är svenska Kaboo, även här ser vi bättre villkor för spelaren, äventyr och
lojalitetsprogram och ett allmänt bredare utbud av casinospel. 

Konkurrensen på den svenska marknaden är stenhård och det gäller att sticka ut, detta gäller så väl casino som spelutvecklare. Spelen blir allt mer välutvecklade och idag krävs det ofta
någon form av interaktion. Även om det fortfarande utvecklas klassiska slots där vi bara behöver klicka på ”spinn” innehåller de flesta videoslots något form av interaktivt bonusspel.
Detsamma gäller onlinecasino, konceptet lojalitetsprogram presenteras allt som oftast i form av spel och features. Den svenska marknaden har sett flertalet nya casino de senaste
månaderna, ett av dessa är Rizk. Här får spelaren olika former av lojalitetsbonus genom att spela på ett lyckohjul. Även bonus har utvecklats, från att tidigare enbart ha varit centrerad
kring den klassiska procentuella bonusen kan man idag få allt från free spins (med varierande värde) till resor och produkter. 

Kommer trenden hålla i sig?
Den utveckling vi ser inom onlinecasino kommer med största sannolikhet att fortsätta under hela 2016. Även om mer klassiska spel så som Starburst, där spelaren enbart trycker på en
knapp, fortfarande är väldigt populära har nya och interaktiva spel som Guns Ń Roses snabbt klättrat på listorna. Under februari lanseras Dunder Casino, här ser vi ett svensk nätcasino
som satsat stort på att förenkla och förbättra. Idag ska det vara lätt att spela på casino, användarvänligheten och utbudet ska ta störst plats och insättningsbonusen ska vara rättvis. Vi
förutspår ett fantastiskt år inom gambling och onlinecasino i Sverige!
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Casino family drivs av Mega Heroes AB som driver trafik och digital marknadsföring åt företag som bedriver online-verksamhet. Casino family
är en casino-och spelguide som guidar till dom bästa casinona och bonusarna på nätet. http://www.casinofamily.com/


