Njut av livets goda direkt i mobilen
Äntligen så är ljusare, varmare och bättre tider här. Vi är många som gått och längtat efter
våren och allmänt bättre tider och man kan lugnt säga att det verkligen pirrar i hela kroppen
på många av oss efter allt härligt som komma skall.

Artikeln är i samarbete med Casino Expo
Många nya intressen har fötts det senaste året och hur många som kommer att bestå och vilka som gör
ett snabbt trendbesök återstår också att se. Allt fler har exempelvis fått ett intresse för investeringar och
för att försöka öka sina inkomster på ett eller flera olika vis.
Investeringar i tillgångar som aktier, fonder, bitcoin, olja och fastigheter är något som många väljer att
göra passiva- eller aktiva investeringar i. Här kan man enkelt följa marknaden och göra sina affärer
direkt i mobilen eller surfplattan om man vill, precis som man fortsatt kan göra detta på sin dator i
hemmets lugna vrå om man hellre föredrar det.
Att spela casino på mobilen är också ett intresse som hundratusentals svenskar redan har och som
också har ökat massivt den senaste tiden. Även om casinospel på nätet kanske inte direkt ska ses som en
ren investering så är det såklart massor av oss som går och drömmer om den där enorma vinsten som ska
trygga vår familjs ekonomiska framtid.
Är det enorma vinster som man är ute efter ja då är det också spel på spelautomater med så kallade
progressiva jackpottar som man också ska testa lyckan på. Progressiva jackpottar är också något som
mer eller mindre samtliga casinon på marknaden kan erbjuda i sitt spelutbud.

Vem blir nästa svenska mångmiljonär?
Spel som Mega Fortune, Mega Moolah, Arabian Nights och Hall of Gods tillhör några av spelen med
progressiva jackpottar som utbetalat de högsta vinsterna genom åren. Den största vinst som hittills har
spelats hem på en spelautomat med en progressiv jackpott gjordes 2015 när en brittisk spelare lyckades
vinna närmare 171 miljoner kronor.
För oss Skandinaver så har främst Mega Fortune varit spelet som givit mest lycka genom åren. Den
största vinsten som har gått till Skandinavien än så länge var 2012 när en lycklig norsk vinnare vann hela
119 miljoner kronor på just Mega Fortune.
Den största svenska vinsten på en progressiv jackpott spelades hem 2015 när en svensk spelare vann
hela 80 miljoner kronor, även här på Mega Fortune. Vill du också ta chansen att få än större möjligheter
att kunna ta del av allt det goda som livet erbjuder? Ja, då kan det också vara dags att testa lyckan på en
spelautomat med en progressiv jackpott redan idag.

