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EN YTTERLIGARE FOKUSERAD 
TILLVÄXTSTRATEGI  
Med stärkt kassa prioriterar nu Adventure Box fullt ut viral tillväxt. 

Bolagets nyligen stängda nyemission gör det möjligt för bolaget att undvika 

risken med alltför tidig intäktsoptimering och istället snabbare avancera mot 

bolagets vision om att bli den globalt ledande delningsplattformen för 

konsumentskapade spel. Då marknadspositionen skall tas med organisk 

tillväxt fokuserar nu bolaget helt på de kunder som mest skapar och delar 

innehåll på plattformen. 

Efter det att bolaget i juni 2020 styrt om marknadsföring från lärande om hur, 

och till vilken kostnad, man nådde olika användartyper, till att fokusera på två 

användarkategorier; användare i tier1-länder som antas ge högre intäkter, 

samt användare som skapar och delar innehåll så har bolagets tillväxttakt 

ökat. Se graf i bilaga. 

Nu avser bolaget att helt fokusera på endast den andra användarkategorin, 

de användare som skapar och delar innehåll. Enligt bolagets beräkningar 

skall denna ytterligare avsmalning av målgruppen ytterligare höja 

tillväxttakten. På kort sikt räknar man med en nedgång i det totala antalet 

användare.  

Bolaget kommer fortsätta att utveckla intäktsmodellerna men med fokus på 

att skapa intäkter åt de användare som skapar och delar populära spel vilka 

ger reklamintäkter eller som säljer innehåll via Adventure Box plattform. 

- Efter nyemissionen är vi nu redo att ta nästa steg i vår resa till att bli den 

globalt ledande plattformen för att spela och dela spel. Detta kapitaltillskott 

säkrar att vi kommer lyckas, säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box 

Technology AB (publ). 
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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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