
Sveriges ledande recensent av online casinon Casinon.nu listar årets generösaste free spins 

Det snurrar på i casinobranschen, det snurrar snabbt och av allt att döma kommer tempot inte minska. Snarare 

tvärtom. När prominenta Casinon.nu sammanfattar det gångna årets mest givmilda casinon vad gäller 

välkomstbonus och free spins, ser vi en tydlig trend med allt högre summor och antal. 

För alla de som någon gång besökt ett onlinecasino kan det inte ha gått obemärkt förbi att det delas ut 

belöningar i ganska stor omfattning och större har dessa med tiden blivit. När nätcasinon först introducerades 

och pionjärerna inom branschen öppnade sina virtuella portar var det inte alls lika vanligt att man vid 

registrering fick en gratis 100-lapp att spela för eller några free spins, men detta ändrade sig snabbt tack vare 

den ständigt ökande konkurrensen med nya onlinecasinon som ville vara med i matchen om den enorma 

potentialen som Internet plötsligt utgjorde. 

Idag är det inte ovanligt med välkomsterbjudanden där insättningar på tusentals kronor matchas och där 

antalet free spins som delas ut skjutit i höjden till hundratals. När Casinon.nu gör en resumé över 2017 och 

samtidigt blickar fram mot ett spännande 2018 lyfter de fram både gamla bekantingar och en del relativt nya 

aktörer. 

HighRoller Casino är ett exempel inom den senare kategorin, en ny spelportal där man öppnat aggressivt och 

erbjuder 1500 kronor vid insättning av 500 kronor och på detta hela 50 free spins. Men det som sticker ut mest 

med detta spelbolag är deras koncept Metro City, en härlig idé där man som spelare samlar mynt via 

omsättning på spelautomater, med dessa kan klättra i nivåer och låsa upp så kallade stings där man stjäl mynt 

från andra besökare på casinot. Dessa kan i sin tur växlas in mot freebies i shoppen eller nya free spins. Det är 

ett fantastiskt nytänkande som visar att casinon - särskilt de nya - allt mer börjar agera mot ett skapande där 

gästerna skall känna sig delaktiga bortom en sittning vid bordsspel eller framför spelautomat. En ökad känsla 

av community. 

När vi tittar närmare på Casinon.nu och deras gedigna översikt är det lätt att dra några slutsatser: 

- Vi har ännu inte nått taket för antalet casinon online och det tillkommer ständigt nya som direkt från 

startblocket står sig riktigt bra i konkurrensen 

- Sverige är som så många gånger tidigare framträdande och för att vara ett relativt litet land 

befolkningsmässigt verkar vi ha en outsinlig källa av entreprenörer med kapacitet att slå sig in. Svenska casinon 

ökar till antalet och de levererar fenomenala spelportaler 

- Välkomsterbjudanden blir inte bara generösare, det introduceras nya innovativa bonusar som engagerar på 

ett helt annat sätt än föregångarna 

Det senare exemplifieras inte minst av Metal Casino - en karismatiskt designad spelportal inspirerad av heavy 

metal - där bonuserbjudandet delvis består av 6000 MetCoins. Visserligen har onlinecasinon sedan länge 

belönat lojala spelare med VIP-poäng som senare kan omvandlas till diverse belöningar men på Metal Casino 

har man tänkt annorlunda. Istället för lojalitetspoäng som ofta tar väldigt lång tid att samla in i en mängd värd 

något belönar Metal Casino rikligt direkt och inte nog med det; här finns en väldigt stor valfrihet då man vill 

använda sina MetCoins. 

Ett annat exempel från sidan vilken - med all rätt - kallar sig den definitiva guiden och som visar årets trender är 

Casimba Casino. De som var på plats i begynnelsen då casinon var försiktiga med gåvor och kan jämföra det 

som sker idag är tveklöst medvetna om hur kraftigt det stegrat på bonussidan. Casimba bjuder verkligen till och 

erbjuder hela 50000 kronor i välkomstbonus tillsammans med 200 free spins. Det här är en väldigt offensiv 

marknadsföringsstrategi som vi ser allt mer av, där onlinecasinon höjer taket markant för den maximala 

summan en spelare kan få gratis av spelportalen under förutsättning att motsvarande belopp sätts in på 

spelkontot.  

Skall vi visualisera vad den närmaste framtiden kan bringa inom casinobranschen är det tydligt att spelbolagen 

tvingas lyfta sig en nivå på alla områden, inte enbart med större och fler bonusar. Casinobesökare vill främst 

underhållas men de vill också utmanas och där ser vi fler onlinecasinon som skapar en miljö fylld av upplevelser 

utöver en sittning vid något blackjackbord eller session framför en spelautomat. Vi ser med stort intresse fram 

emot 2018 som lovar många spännande nyheter både vad gäller lansering av nya casinon och introduktion av 

ny teknologi att användas på dessa. Spelutvecklare som NetEnt, Microgaming m.fl. har säkert några Ess i 

bakfickan de visar vägen med. 

 

https://casinon.nu/
https://casinon.nu/casimba-casino/

