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Uudet nettikasinot ja niiden bonukset
Uusia nettikasinoita ilmestyy markkinoille jopa kuukausittain, ja niistä kaikilla
on omat vahvuutensa. Kun vuoden 2010 halutuin ominaisuus oli laaja
pelivalikoima, nykyään peliharrastajat juoksevat parhaiden bonusten perässä.
Iso osa uusista nettikasinoista on myös hypännyt rekisteröitymisvapaaseen
kelkkaan; kaikille kasinoille ei tarvitse enää luoda erillistä pelitiliä, vaan
sivustoille kirjaudutaan helposti omia verkkopankkitunnuksia käyttäen. Näin
kaikki rahansiirrot ovat välittömiä ja pelaamisen voi aloittaa heti. Kyseinen
muutos on kuitenkin tuonut mukanaan erilaisia ongelmia bonuksen
myöntämisen suhteen. Tässä artikkelissa käsittelemme hieman tarkemmin
uusien nettikasinoiden tarjoamia bonuksia ja esittelemme muutaman

varteenotettavan pelialustan.
Kaikki uudet nettikasinot – Wisegambler.com

Wishmaker Casino
Wishmaker on yksi suosituimmista uusista nettikasinoista. Se perustettiin
vuoden 2018 joulukuussa, ja se on nuoresta iästään huolimatta valikoitunut
monien suomalaispelaajien kirjanmerkkeihin. Wishmakerilla on toki laaja
pelivalikoima ja laadukas asiakaspalvelu, mutta sivuston todellinen vetonaula
lienee kuitenkin sen tarjoama kasinoseikkailu. Wishmakerilla edetään siis
tasoilla, jotka avaavat pelaajille erilaisia etuja. Aina uudelle tasolle
päästessään pelaaja voi esittää toiveen Wishmakerin Wishing Well
-onnenkaivolle, joka paljastaa syvyyksistään mielenkiintoisia palkintoja,
kuten talletusbonuksia ja Lucky Gems -onnenkiviä, jotka voi vaihtaa
ilmaiskierroksiin ja pelirahaan. Saavutukset palkitaan toki myös klassisilla
pokaaleilla, joista ei kuitenkaan hyödy kuin vain meriitteinä.
Vaikka Wishmaker Casinolla pelaaminen on itsessään jo iso bonusseikkailu,
tarjoaa kasino pelaajilleen myös klassisia etuja. Sivustolle rekisteröityvä saa
kaksiosaisen ensitalletustarjouksen; ensimmäisestä talletuksesta saa 100 %
bonuksen aina 100 euron talletuksiin asti, ja päälle 50 ilmaiskierrosta
suosittuun Reactoonz-slottiin. Ilmaiskierrokset tipahtelevat pelitilille 10
kierroksen erissä talletusta seuraavien viiden päivän aikana. Toisesta
talletuksesta pelaaja taas saa 100 % bonuksen 150 euron talletuksiin asti,
muttei lainkaan ilmaiskierroksia. Kumpaankin bonukseen sisältyy 40kertainen kierrätysvaatimus ja 21 päivän raja-aika, jonka sisällä rahat tulee
pelata. Bonuksen saa itselleen tallettamalla vähintään 10 euron edestä
pelirahaa.

Pelaa Casino
Pelaa Casinon kasinobonukset eivät yllä aivan Wishmakerin tasolle, mutta ne
ovat kuitenkin hyödyllisiä sekä aloitteleville pelaajille että pidempään
pelanneille konkareille. Uusi pelaaja saa nimittäin ensimmäisestä
talletuksestaan 150 ilmaiskierrosta NetEntin suosittuun Gonzo's Quest
-kolikkopeliin. Kaikki ilmaiskierrosten avulla napatut voitot tulee kierrättää
40 kertaa ennen kuin ne voi kotiuttaa omalle tililleen. Esimerkiksi 100 euron
voittoa tulee siis kierrättää 4 000 euron edestä. Ilmaiskierrokset tulee käyttää
24 tunnin sisällä niiden saamisesta, minkä jälkeen kierrättämättä jääneet
voitot palautuvat takaisin kasinon omaan kassaan. Muita bonuksia Pelaa
Casinolla ei ainakaan toistaiseksi ole.

Pelaa on osa Spela Casino -konsernia, ainoana erona sen kohderyhmä, joka
on aikaisemman laajan Pohjoismaat-käsitteen sijaan vain suomalaiset. Pelaa
onkin asiakaspalvelua myöten täysin suomenkielinen, ja kaikki siltä
lunastettavat voitot ovat vielä Maltan pelilisenssin ansiosta verovapaita.
Kasinon pelivalikoima on laaja, pitäen sisällään yli 1 000 peliä useilta eri
pelivalmistajilta NetEnt, Microgaming, Yggdrasil, Nextgen Gaming ja Rabcat
mukaan lukien. Suurin osa kasinon peleistä on kolikkopelejä, mutta mukana
on myös videopokeria, klassisia pöytäpelejä ja niiden live-versioita, Evolution
Gamingin operoimina. Pelaa Casinolla voi pelata myös bingoa ja kokeilla
onneaan raaputusarvoilla.

Tämän päivän bonustrendit
Valtavien ensitalletusbonusten ja uusien asiakkaiden houkuttelemisen sijasta
nykyään painotetaan enemmän kanta-asiakkuuden ja tasaisten kampanjoiden
tärkeyttä. Wishmaker onkin loistava esimerkki tällaisesta nettikasinosta;
asiakkaat pääsevät osaksi valtavaa kasinoseikkailua, joka kannustaa
pelaamaan enemmän ja edesauttaa kasinolla viihtymistä. Monet jo pitkään
alalla toimineet kasinot ovat oivaltaneet tällaisten ominaisuuksien tärkeyden
ja alkaneet lisätä niitä sivustoilleen. Yksi suosituimmista ideoista on
onnenpyöräkonsepti, jossa pelaaja pääsee pyöräyttämään onnenpyörää aina
uudelle tasolle edetessään. Sen kautta voi voittaa erilaisia palkintoja, kuten
ilmaiskierroksia, pelirahaa, talletusbonuksia, lisäpisteitä tasoilla etenemiseen
ja toki myös uusia pyöräytyksiä itse onnenpyörään. Yleensä palkinnot
paranevat pelaajan tason kasvamisen myötä.
Bonuksia myös pyritään nykyään jakamaan kampanjoittain. Monet kasinot
järjestävät erilaisia kausittaisia kampanjoita esimerkiksi jouluun, kevääseen,
jonkun lajin MM-kisoihin tai vaikka uusien pelien lanseerauksiin liittyen.
Myös turnaukset ovat yleistyneet valtavasti, ja monet pelaajat etsivätkin
pelialustoilta mahdollisuuksia toisten pelaajien kanssa kilpailemiseen.
Turnauksissa ei ole aina välttämättä kyse siitä, kuka onnistuu kierrättämään
eniten rahaa, vaan niissä voidaan painottaa myös kokonaisvaltaista
aktiivisuutta. Turnauksen palkinnot vaihtelevat tyypillisistä
talletusbonuksista, ilmaiskierroksista ja pelirahasta aina tuotepalkintoihin,
kuten puhelimiin, kannettaviin tietokoneisiin ja stereoihin asti. Erilaisten
kansainvälisten tapahtumien, kuten Euroviisujen alla, kasinot voivat myös
tarjota esimerkiksi tapahtumalippuja.

Kontaktpersoner
Andreas Lang
Pressekontakt
Head of Search
Publicering
and@searchpartners.dk
+45 60 87 26 26

