
Nya casino online bryter gratis trenden!
Sverige får allt fler nya online casinon men dom nya undviker gratis erbjudanden.

Sverige får varje år ett flertal nya online casinon. Detta är en trend som har pågått i flera år nu och många undrar hur länge denna trenden
håller i sig. Det är tyvärr en fråga vi på Casinopro inte har ett svar på men det vi däremot har märkt det senaste året är att dom flesta nya
casino som lanseras undviker att erbjuda gratis saker.

Ända sen casino på nätet kom till har gratis pengar utan insättning och free spins varit något som i stort sett varenda online casino har
erbjudit. Från början var det en helt ny marknad och gratis saker behövdes för att visa hur kul online casino är. Därefter blev konkurrensen för
stor ganska snabbt och då behövdes lukrativa erbjudanden för att sticka ut från mängden och få nya casino spelare att prova tjänsten.

Casinospelarna i Sverige blev allt smartare med tiden och lärde sig utnyttna casino bonusar på bäst sätt, free spins utan omsättning och allt
annat som marknaden hade att bjuda på. 2017 blev dock även online casinon smartare och började satsa mer på en bra produkt istället för
lukrativa erbjudanden.

Många nya casinon som har lanserats år 2017 valde att ta bort gratis pengar utan insättning och free spins utan insättning. Det
kan verka dumt eftersom konkurrensen är så hård och gratis saker är det som alltid lockar dom flesta men man insåg helt
enkelt att det lockar fel typ av spelare.

Flera online casinon har i olika pressmeddelanden uttalat sig om att kunder som provar deras tjänst gratis är spelare som endast vill ha
chansen att vinna gratis pengar. På grund av detta valde man att ta risken och prova att lansera ett casino som inte erbjuder något gratis utan
bara en helhetsprodukt som är toppen för en riktig casinospelare.

Detta visade sig vara riktigt bra för trots att fler provade nya casinon när där fanns något gratis att hämta så var dessa som provade dom nya
utan gratis saker riktiga casinospelare som faktiskt spelade ofta.

Det nya konceptet som vi på casinopro.se tror att vi får se mer utav i framtiden är därför ett koncept där man sticker ut med sin produkt som
tex CasinoHeores, Kaboo eller Highroller som är på väg att lanseras. 

Det är fortfarande ganska många nätcasinon som bjuder på gratis spins eller gratis pengar och förmodligen så kommer det alltid att finnas ett
och annat casino som gör det men i framtiden tror vi att det är en ganska sällsynt sak och att endast unika casinoguider som casinopro får
dessa erbjudanden som en exklusivitet att bjuda sina läsare på.

Vi har tidigare skrivit om ett liknande ämne i Breakit som handlar om att nya casinon satsar på storspelare som egentligen förklarar det här
ämnet ännu mer och beskriver varför nya online casinon väljer att inte erbjuda något helt gratis.

Ett budskap som vi dock inte var så tydliga med är att det inte är gratis erbjudanden den nya marknaden handlar om utan om
den bästa produkten. Vi ser att nya online casinon utvecklar sina casinon allt mer den senaste tiden.

Vi erbjuds lyckohjul med äkta belöningar, live casinon i HD med Svensktalande dealers, äventyr med bossar och dagliga kmapanjer plus
mycket annat som enligt oss har tagit casino marknaden till en helt ny nivå.

En nivå där det inte längre handlar om att spela casinospel utan även om att erbjuda det absolut bästa nöjet, att ständigt ha något kul att
bjuda på som gör det svårt för oss att låta bli att besöka ett casino.

Hur marknaden kommer att utvecklas och vad vi som älskar att spela casino på nätet får uppleva härnäst är inget vi på Casinopro kan svara
på men det som gör oss så upphetsade är att allting utvecklas snabbare än någonsin och att det känns som att det blir bättre och bättre.

Även vi älskar möjligheten att provspela gratis och chansen att vinna pengar utan att riskera egna men om vi ska vara riktigt ärliga så är det
dels fel budksap och fel marknadsföringsknep att locka den som kanske inte har spelat tidigare med gratis pengar samtidigt som vi som är
riktiga spelare faktiskt inte bryr oss om det eftersom vi är vana att satsa egna pengar.

Så kort och gott tror vi på casinopro på att framtiden blir fantastisk bra där casinon satsar allt mer på oss som faktiskt älskar att spela samtidigt
som man minskar spelproblem genom att inte locka till sig nya spelare som kanske inte borde spela.

Om du vill veta mer om online casino och följa utvecklingen besök oss på www.casinopro.se och/eller se till att följa casinopro.se på facebook.
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Casinopro.se är en Svenska casino sida där du hittar pålitliga och trygga online casinon med skattefria vinster. 


