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Användarskapat innehåll sänker 
kostnader och ökar 
användarengagemang  
Adventure Box-användare importerar egna spelkomponenter. På sex veckor 

har Adventure Box bibliotek av spelkomponenter vuxit med över 150%. 

Dessutom publiceras nu över 27% av spelen som skapats på Adventure Box, 

upp från under 10% i mars.  

Datorspel sätts samman av olika spelkomponenter. Det kan t.ex. vara en 

kroppsdel, en byggnad, en växt, ett vapen eller andra liknande saker. Företaget 

Adventure Box har under sex års tid skapat 1 337 spelkomponenter som 

användarna kan skapa spel med. 

Under de sex veckor Adventure Box-användare har kunnat ladda upp 

spelkomponenter som de själva har skapat har 2 034 nya spelkomponenter 

laddats upp. Adventure Box bibliotek av spelkomponenter har ökat med över 

150% på bara sex veckor. 

Och användarna verkar nöjdare - över 27% av spelen som skapats på Adventure 

Box publiceras nu, upp från under 10% i mars.   

- Ingen kan säga i förväg vilket innehåll som kommer bli populärt, det är på 

samma sätt som att ingen kan förutspå vilka filmer som kommer bli populära 

på Youtube. Genom att vi nu får ett enormt utbud av spelkomponenter och 

samtidigt fler publicerade spel ökar sannolikheten drastiskt för att några av 

spelen som publiceras på vår plattform blir globala hits, säger Christopher 

Kingdon, VD Adventure Box. 

Se bifogade grafer: 

User Created Game Components 

Published Percentage of Created Games 
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FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: 

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

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com 

 

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. Redeye AB med e-post 

certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets 

Certified Advisor.  
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