Få känner till detta om casinon på nätet i Sverige
Sverige är ett land där casino online är väldigt populärt men trots det finns det väldigt viktiga saker som Svenska
casinospelare känner till.
Numera kan i stort sett inte hitta en Svensk hemsida som inte har en casino annons. Online casinon har i princip tagit över hela internet! Hur
kommer det sig? Dessa företag har nämligen något som få andra internet bolag har och det är en enorm vinst samt väldigt liten skatt.
Alla online casinon som vi kan spela hos har sina företag i andra länder där skatten är betydligt lägre. Dom flesta befinner sig i Malta där
skatten är 35% men dom har även ett bolag vid sidan om i ett annat land som tex Curacau och eftersom dom har det så får dom tillbaka 30%
av skatten eftersom att Malta ger tillbaka skatt till utländska bolag så att dom kan locka till sig fler företagare.
Detta är den första anledningen till att online casinon kan ta över internet. Dom får mycket mer pengar över av sin vinst än alla andra och kan
därför investera mycket mer i sin marknadsföring.
Förutom marknadsföringen som vi ser på alla hemsidor så har även online casinon i Sverige råd att ge spelarna massiva casino bonusar och
free spins som inte ens kräver en insättning.
Det finns inga landsbaserade casinon som erbjuder något liknande. Svenska spel delar tex inte ut gratis skraplotter första gången du provar
deras produkter. Det är här anledning nummer två kommer in i bilden. Dom jobbar endast online där inga det inte tillkommer extra utgifter som
lokalkostnad, att printa skraplotter eller betala för spelmaskiner. Dessutom behöver dom inte lika många anställda heller!
Men trots att det är mindre utgifter, mindre skatt så är en viktig faktor deras inkomster. Dom når ut till betydligt fler kunder via nätet än vad tex
Svenska spel lyckas nå ut till via ICA butikerna.
Trots allt detta så är det ändå enorma utgifter även för online casinon då annonsering online kostar en hel del, speciellt för dom eftersom
konkurresnen har blivit stentuff så hur har dom råd att erbjuda spelare så stora bonusar och gratis spel som inte kräver insättningar.
Dom har helt enkelt varit ganska smarta och utvecklat krav på spelarna som utnyttjar casino bonusar och gratis snurr. Man får en extra slant
att spela för och man får ett visst antal gratisrundor men för att säkra sig så har dom något som kallas för omsättningskrav. Detta måste man
som spelare klara av innan man kan få sin vinst utbetald.
Spelare som känner till detta jämför casinon och bonusar genom att granska deras omsättningskrav via sidor som casinobonustips.se och
väljer att utnyttj dom med lägst omsättning för att enklare klara av kravet casinot har.
Andra som gärna spelar med gratis snurr har lärt sig att det numera finns casinon som vågar ta risker och göra det som deras konkurrenter
inte vågar som är att erbjuda free spins utan omsättningskrav.
Spelarna i Sverige blir smartare för varje dag som går och online casinon måste följa med i utvecklingen och förbättras hela tiden för att inte
försvinna. Det har även pratats en hel del om spelreglering den senaste tiden och även detta verkar påverka många online casinon som
förbereder sig genom att utvecklas till bättre casinon.
Men det få egentligen känner till om online casinon i Sverige är dom precis som alla andra företag är väldigt måna om sina kunder. Dom flesta
verkar tro att det är som det är hos casinot man spelar hos och vill man ha det bättre så ska man helt enkelt hitta ett nytt casino.
Det är långt ifrån sanningen. Dom allra flesta casinon vi har i Sverige kan du nämligen förhandla med. Om du är en casinospelare så är du
viktig för casinot och eftersom konkurrensen är så hög som den är idag så kan du faktiskt förhandla fram saker som bättre villkor, bättre
bonusar och mycket mer.
Anledningen till att vi berättade om så många saker som gör att casinon kan investera mer än andra företag online och anledningen till varför
dom gör det är i stort sett för att du ska förstå hur viktigt det är för dom att ha dig som kund.
Om det är så viktigt för dom att få dig att bli kund så är det som du förstår lika viktigt om inte viktigare att behålla dig som kund. Det är viktigt
att du förstår detta om du är en casinospelare eftersom du med denna kunskapen kan göra din casino upplelvese bättre.
Va inte rädd för att kontakta casinot du spelar hos och tala om för dom vad du har för önskemål. Det finns trots allt en aneldning till att dom
har en kundsupport som hos dom flesta är öppen nästan dygnet runt och hos många även hela dygnet.
Tala om att du vill ha en bättre bonus, att du gärna vill spela spel från spelutvecklre dom saknar hos dom, att du skulle föredra en personlig
kontaktperson, snabbare uttag eller vad det nu må vara och om casinot inte kan uppfylla din önskan då kan du prova ett nytt casino och se
om dom kan uppfylla dina krav.
Poängen är va inte rädd för att be om något. Tycker du att omsättningskravet är för högt fråga om dom kan ändra det åt dig. Risken är
ganska stor att dom kommer att ge dig det du vill ha eftersom det är billigare än att investera i annonser och dylikt.
Om du vill ha fler bra casinotips som detta se till att besöka oss på www.casinopro.se
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Casinopro.se är en Svenska casino sida där du hittar pålitliga och trygga online casinon med skattefria vinster. Vi driver
även http://www.casinosverige.nu/

