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ADVENTURE BOX SER KRAFTIG 

EFTERFRÅGEÖKNING PÅ ONLINE-SPEL 
När världens invånare väljer att stanna hemma på grund av COVID-19-

pandemin ökar efterfrågan på online-spel kraftigt. Adventure Box 

Technology AB (publ) – listat på Nasdaq First North – ser ett kraftigt 

ökat intresse för bolagets lösning för streamade spel. Något som gjort 

att kundanskaffningskostnad minskar med över 30 procent. 

Adventure Box har sedan augusti upplevt en ökning om 2 700 procent av antalet 

användare som vill skapa, dela och spela dataspel med hjälp av bolagets 

streamade plattform. Samtidigt har marknadsföringskostnaden per ny 

användare minskat. Nu minskar denna kostnad ytterligare, med över 30%. 

– Vi har sedan tidigare visat att vår one-click-plattform når och konverterar 

internetanvändare till Adventure Box-användare mycket billigt. Vi har ett 

attraktivt och lättillgängligt erbjudande. När nu efterfrågan ökar ser vi det direkt i 

minskade marknadsföringskostnader per användare, säger Christopher Kingdon, 

VD Adventure Box. 

Under januari och februari 2020 har bolaget upplevt en fallande kostnad för att 

attrahera nya spelar. Den genomsnittliga kostnaden har gått ned till låga 0,22 

kr/klick. De senaste dagarna har den siffran fallit ytterligare - till 0,15 kr/klick. 

 – Det tolkar vi som en kraftig ökning av antalet personer som är aktiva och 

spelar. Sannolikt en effekt av Corona-viruset. Med en minskad kostnad på över 

30 procent förbättras Adventure Boxs lönsamhetspotential avsevärt, säger 

Christopher Kingdon.   

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: 

Christopher Kingdon, VD för Adventure Box, +46 (0)73 051 1414, 

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com 

Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se 

 

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB 

Adventure Box gör det enkelt, och roligt att skapa, dela och spela 3D-spel online. 

Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i 

Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala 

(Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under 

kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276.  
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