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Ungdomar i utvecklingsländer tjänar 
pengar i Adventure Box 
Adventure Box ser ett stort och ökande intresse bland sina användare 

världen över för att skapa innehåll och tjäna pengar på sina dataspel. 

Adventure Box spelplattform kräver väldigt låg bandbredd och fungerar 

därför bra även i länder med begränsad internetkapacitet.  

11-årige Archibald i Nigeria och 15-årige Isak i Stockholm är två ungdomar som 

redan tjänat mer än 100 USD var på att skapa och locka spelare till sina Adventure 

Box-dataspel. Deras olika förutsättningar vad gäller internet-kapacitet utgör inget 

hinder för dem att tjäna pengar på att skapa Adventure Box-dataspel. 

- Mitt stora intresse är dataspel, säger Archibald i Nigeria. Adventure Box gör det 

lätt för mig att både bygga och spela. Jag skapar egna föremål, vapen och 

sköldar, som jag säljer till andra spelare inne i mitt spel. Att tjäna egna pengar 

betyder väldigt mycket för mig. 

- Jag älskar att spela dataspel och nu kan jag göra egna spel i Adventure Box, 

säger Isak i Stockholm som redan skapat flera spel. Jag är extra nöjd med ”The 

Dark Side” som har över 60 000 spelningar. Och så tjänar jag bra pengar på 

mina spel, och det är kul för mig som fortfarande går i skolan, avslutar Isak. 

Adventure Box är den ledande streaming-plattformen för användarskapade 

dataspel. Bolagets plattform är byggd så att webb-besökare kan göra spel direkt i 

webbläsaren, utan att ladda ner och installera något. Att inte vara nedladdat gör 

det lättare för de som bygger spel att bjuda in nya spelare till deras spel.  

- Vi har med vår senaste produktrelease tagit ytterligare ett steg mot att 

underlätta för spelskapare världen över att tjäna pengar på sin kreativitet. Att vi 

växer genom att användarna själva skapar föremål till sina spelvärldar, och 

sedan säljer dessa till andra nya användare, visar att vi är helt rätt ute med vår 

strategi, säger Christopher Kingdon, VD Adventure Box.  

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: 

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

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com 

mailto:chris@adventurebox.com
mailto:chris@adventurebox.com


 

 

 

Christopher Kingdon, VD  

Adventure Box 

+46 (0)73 051 1414 

chris@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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