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ADVENTURE BOX TECHNOLOGY: ANALYS GER 
KOGAMA STARKA MÄTETAL JÄMFÖRT MED 
KONKURRENTER 
 

En färsk analys av trafik och användarbeteende på websidor, ger 

KoGaMa, Adventure Box spelplattform, starka mätetal jämfört med de 

närmaste konkurrenterna. Under perioden oktober – december 2022 

hade KoGaMa med uppskattningsvis 6,5 miljoner besök betydligt fler 

besökare än näst bästa konkurrenten och med cirka 17,5 minuter 

betydligt längre snittsbesökstid per besökare än näst bästa 

konkurrenten. 

 

Den 30 september 2022 offentliggjordes att Adventure Box Technology 

förvärvar det danska företaget Multiverse med spelplattformen KoGaMa. Den 

primära motivationen bakom KoGaMa-förvärvet är att driva intäkter och 

tillväxt samt att utöka marknadsnärvaron. 

En färsk webbsidesanalys visar att trafiken på webbsidan kogama.com är 

större än de närmaste konkurrenterna. Under perioden oktober - december 

2022 gjordes uppskattningsvis 6,5 miljoner besök på kogama.com vilket är 

flera gånger mer än näst bästa konkurrenten. Varje besökare stannar i snitt 

17,5 minuter på KoGaMa, vilket också det är betydligt mer än näst bästa 

konkurrent. Värt att notera är att siffrorna är ungefärliga och endast ger en 

indikation på användarengagemanget. 

 

- Vi har ett starkt fotfäste på marknaden för användarskapade spel och strävar 

ständigt efter att förbättra KoGaMa-plattformen med förstärkta sociala 

element och mobilkompatibilitet. Det var härligt att se hela Adventure Box-

teamet samlas nyligen för årets första företagsträff. Det har varit en bra start 

för oss och jag ser fram emot allt vi kan åstadkomma tillsammans under de 

kommande månaderna, säger Michal Bendtsen, VD Adventure Box Technology 

AB 

Tabellen nedan ger indikativa mätetal för perioden oktober – december 2022 

för användarengagemang på Adventure Box spelplattform KoGaMa jämfört 
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med de närmaste konkurrenterna i samma spelkategori, det vill säga 

användarskapade dataspel. 

 

Tabell: Användarengagemang okt-dec 2022          Källa: Similarweb 

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: 

Michal Bendtsen, VD Adventure Box, +45 (0) 26 355 377, mb@kogama.com, 

corp.adventurebox.com 

 

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB 

Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en social molnplattform för 

användarskapade dataspel, som 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 

Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First 

North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod 

SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och 

telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Adviser. 
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