
Casino online 2021 → Vad har hänt och vad kommer att hända
härnäst?
Hur ser den Svenska casino marknaden ut år 2021? Så här börjar år 2021!

Casino online har de senaste åren ändrats otroligt mycket på väldigt kort tid.

Dessutom befinner sig casino marknaden fortfarande i städig rörelse med massor av nya ändringar hela tiden.

I dag vill vi därför dela med oss utav småsaker som har ändrats hos casinon online den senaste tiden men som vi kanske inte alla
tänker på och med lite tur även försöka förutspå framtiden lite.

En samanfattning helt enkelt av januari och casino verksamheten online i Sverige.

Nytt i online casino världen

1. År 2021 börjar som alla andra år på den Svenska online casino marknaden men en sak har förändrats. De operatörer som
nu inte har en Svensk licens som skickar ut sms verkar hamna i ett spam filter i mobilen vilket är ett steg i rätt riktning mot att
stoppa de illegala casino verksamheterna i Sverige.

2. Två casinon avslutar sin verksamhet i Sverige. Dessa är Turbico och NightRush som bedrivit sin Svenska online
verksamhet via Bethard`s licens.

3. Campobet som sedan den nya Svenska spellagen bedrivit sportbetting online i Sverige lanserade även ett nätcasino i
januari. 

4. Spelutvecklarna Playtech ha lanserat ett sprillans nytt lyckohjul som spelas i live casino miljö och med ett välkänt
sagotema, nämligen Alice i underlandet. Det nya live casinot spelet heter Adventures Beyond Wonderland.

5. Hajper lanserar Sveriges enda casino bonus utan insättningskrav och låter alla som ännu inte har ett konto hämta ut 100kr
gratis. Allt som krävs är att man inte har ett konto sedan tidigare samt att man skapar ett konto för allra första gången.

Alla dessa artiklar och fler hittar du på https://www.casinopro.se/nyheter/

Den tillfälliga spellagen gäller

De tillfälliga regler som Sveriges regering har tagit fram under Covid-19 epidemin fortsätter att gälla.

Det innebär att vi kan sätta in max 5000kr per vecka och casino, att vi kan få en enda bonus och endast första insättningen (hos ett
bolag) samt att värdet på bonusen inte får överstiga 100kr.

Mer info om detta hittar du på vår startsida så länge de tillfälliga reglerna gäller.

Bäst casino februari 2021

Under ferbuari månad så kommer vi med största sannolikhet att få se nya casino vinnare på Casinopro.se.

Vår personliga erfarenhet är att januari är en sådan månad då det för det mesta aldrig händer något stort.

Därför förväntar vi oss att februari kan bli en sådan månad.

Som vanligt kommer vi att presentera de 15 absolut bästa casinosajterna för februari 2021 på startsidan men även på vår alla
casino sida där du både hittar alla casinon och de bästa.

Från och med den 1:a februari 2021 så kommer alla topplistor att uppdateras på Casinopro.se.

En sak som vi redan nu vet kommer att vara super aktuell under februari månad 2021 är det nya spelet som Microgaming kommer
att lansera den 4:e februari 2021. (Mer info om detta kommer lite längre ner här i denna artikeln.)

Nya spel som lanserats

Nedanför har vi samanställt de allra nyaste casino spelen som finns tillgänliga på den Svenska markanaden.



De flesta Svenska casinon har spel från alla dessa tre spelutvecklare men om du vill vara 100% säker kan du besöka vår info
guider för dessa spelutveklcare och där då även se en lista med casinon som har dessa spel.

5 nya slots spel

Bull in a China store 96.20% PlayN Go
Thunderscreech 96.20% Play N Go
Eclipse of the Sun God 96,22% Play N Go
Fruit Shop Megaways 96.06 % NetEnt
Animals of Africa 96.18% Microgaming

Andra relaterade nyheter 

Rod Barker

En nyhet som har spridit sig runt om i världen handlar om en en casino chef som ska ha flugit till Beaver Creek med sin fru för att få
Coivd-19 vaccin där det ska vara mycket enkalare att få vaccinet.

Rod Baker (chefen) jobbade för Great Canadian Gaming Corp men har nu avgått sen den här händelsen som inte stöds av
företagets mål och värderingar. 

Microgaming 

Microgaming skriver på ett avatal med PearFiction Studios som nu ska leverera nytt kreativt innehåll till Microgaming.
Parnterskapet börjar gälla från och med den 4:e februari 2021 och man kommer då att kicka igång samarbetet med en ny
lansering av spelet Chicago Gold.

Chicago Gold kommer att vara en slot med 40 vinstlinjer, freespins/respins och det allra första spelet som PearFiction lägger upp
i Microgamings spelutbud.

NetEntertainment

NetEnt gjorde om sin populära slot Fruit Shop till ett Megaways spel. Det innebär att dom har gjort ett samarbete med Big TIme
Gaming från Australien som har patent på den nya teknologin Megaways.

Mer info och nyheter om casino spel finner du på sidan https://www.casinopro.se/casino-spel/

Vanliga frågor och svar

Har det lanserats några nya online casinon med Svensk licens i januari 2021? 

Svar: Nej!

Hur många online casinon finns det i Sverige just nu?

Svar: Jan 2021 så har Spelinspektionen exakt 100 utdelade licenser i Sverige. Hos Casinopro.se listar vi 100 bra och trygga
Svenska casinon.



Vilka online casinon är bäst den här månaden?

Svar: Casinopro har röstat fram LeoVegas, Spela och Noaccount Casino som månadens tre allra bästa online casinon.

Support

support@casinopro.se

Casinopro.se är en Svenska casino sida där du hittar pålitliga och trygga online casinon med skattefria vinster. 


