
 

 

 

Christopher Kingdon, VD  

Adventure Box Technology AB (publ) 

+46 (0)73 051 1414 

chris@adventurebox.com 

 

 

PRESSMEDDELANDE 

21 SEPTEMBER 2020 

 

TILLVÄXT NÄR SPELSKAPARE GÖR 
FLER SPEL  
Adventure Box har en plattform där en användare kan skapa spel som 

sen andra användare kan spela. Att få användare att skapa flera spel är 

ett av Adventure Box mål. Nu presenterar bolaget ny data som visar att 

de som skapar spel numera skapar betydligt fler spel per person, vilket 

passar väl in i Adventure Box strategi med användarskapat innehåll. 

Adventure Box som är den ledande streaming-plattformen för 

användarskapade dataspel visar nu att deras plattform får betydligt fler 

spelskapare att skapa flera spel. Sedan årets början har antalet skapade spel 

per spelskapande användare ökat med 67% (från ca 1,5 till ca 2,5). När mer 

innehåll skapas och delas accelererar den organiska, virala, tillväxten. 

Dessutom blir de kreatörer som publicerar innehåll lojala och återvändande 

användare. 

De nyligen rapporterade trenderna med större andel publicerade spel, upp 

från under 10% till över 27%, och kraftigt ökat antal spelkomponenter, nu 

200% fler sedan början av augusti 2020, kompletteras nu med en kraftig 

ökning av antal skapade spel per spelskapare.  

- När våra användare skapar och delar spel och spelkomponenter så är det ett 

tecken på att de är stolta över vad de skapat och att de vill att deras vänner 

skall använda deras kreationer. Deras inbjudningar till vår plattform, från vän 

till vän, är den bästa marknadsföring vi kan få, säger VD Christopher Kingdon. 

En live-stream arrangeras av Aktiespararna måndag september 21, 13:30-

14:30, där VD Christopher Kingdon presenterar bland annat dessa positiva 

tillväxtsiffror. Se den live-streamade presentationen på 

www.aktiespararna.se/tv/live.  

De bifogade graferna med data tydliggör utvecklingen  

• Created Game/Game Creator 

• User Created Game Components 

Graferna finns även på https://corp.adventurebox.com/se/press/  
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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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