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Sweden Casino skiftar fokus 2021 - mer
bransch, spel & intervjuer
Sweden Casino storsatsar på kvalitetsinnehåll med branschfokus 2021. Den
svenska jämförelsesajten trappar upp innehållsproduktionen, men framför
allt skiftar man fokus – från erbjudanden till intervjuer och djupare analyser
av spelmarknaden. En rad intervjuer planeras och först ut är Daniel Lindberg
från Quickspin.
Bakgrunden till beslutet är den radikala förändring av den svenska
spelmarknaden som skett de två senaste åren. Jämförelsesajter har, på
efterfrågan av användare, till stor del handlat om att ställa bonuserbjudanden
mot varandra och att hålla koll på mervärdeskampanjer. Idag är alla typer av

rabatter efter första speltillfället förbjudna i Sverige. Kalle Karlsson,
innehållsansvarig på SwedenCasino.com förklarar.
Det nya klimat som växt fram efter regleringen av den svenska spelmarknaden
har helt förändrat vad vi som en jämförelsetjänst kan och får göra. Utan några
slags lojalitetssystem, bonuserbjudanden efter första speltillfället och en hårt
standardiserad identifieringsprocess finns få punkter kvar att jämföra produkter
på.
Den gamla modellen där vi kunde ställa faktiska värden mot varandra och tipsa
om pågående kampanjer som reducerade spelarens kostnad är inte längre
applicerbar. Särskilt sedan ytterligare begränsningar av bonuserbjudande infördes
under sommaren. Vår analys av marknaden är att det nu är mindre viktigt var
man spelar, och att det istället handlar om vad och hur. Vår nya innehållsstrategi
har som mål att informera om vilka spel som är bäst, hur dessa fungerar och
spelas på ett ansvarsfullt sätt.
Intervju med Quickspin blir startskott
Strategin rullas ut på allvar under nästa år men ett första smakprov på det
nya arbetssättet är redan ute, en intervju med den svenska speltillverkaren
Quickspins VD, Daniel Lindberg. Där diskuteras bland annat hans syn på den
svenska spelmarknaden, vad han ser fram emot nästa år och även vilket av
konkurrenternas produktioner han gärna hade sett signerat Quickspin.

SwedenCasino.com är Multibrands Digitals svenskfokuserade casinoportal.
SwedenCasino skriver om allt som rär den svenska spelmarknaden med
utgångspunkt i nätcasino. Jämför casinon, bonusar och casinospel.

