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RETENTION ÖKAR MED 92% MED DET NYA 
SOCIALA NÄTVERKET 
När Adventure Box AB (publ) släppte sitt nya sociala nätverk ökade dag-
1-retention (D1) med 92%. 

Adventure Box har nu släppt den nya sociala-nätverksfunktionalitet som låter 
användare hålla sig uppdaterade med vad deras vänner gör, och dela med sig av 
saker de själva gjort på spelplattformen. Spelinnehållskomponenter såsom 
byggnader, kläder och vapen, hela spel, prestationer och priser delas enkelt både 
inom Adventure Box och till andra sociala nätverk. Initiala data tyder på att detta 
nyss släppta sociala nätverk tydligt driver högre användarlojalitet och viralitet för 
Adventure Box. Ökad retention är viktigt då det är lojala användare som kommer 
betala för innehåll och prenumerationer när dessa affärsmodeller introduceras. 

- När barn och unga vuxna skapar innehåll älskar de att dela med sig och 
berätta för världen om sina nya skapelser. Adventure Box avser att bli det 
ledande sociala nätverket för spelinnehåll, säger VD Christopher Kingdon. 

Adventure Box har under flera månader arbetat med att skriva om och testa sin 
innehållsmotor. Detta för att användare skall kunna skapa eget spelinnehåll, inte 
bara spel utifrån innehåll skapat av Adventure Box. Dessutom är det nu ännu 
enklare att utveckla egna spel, spela spel tillsammans och dela det man gjort i 
sina sociala nätverk. Företaget förväntar sig ytterligare förbättringar i 
användarbeteende vartefter det introducerar fler av de förbättringar som görs 
möjliga med den nya innehållsmotorn. 

- A/B-tester med 45 tusen användare visar på en 92% ökning av D1-retention i 
denna vår första release med den nya innehållsmotorn, säger Chief Product 
Officer Dan Greening. 

 
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: 
Christopher Kingdon, CEO 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 
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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 ADVENTURE BOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-
post certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är 
företagets Certified Advisor.  


