
Gold Town Games har skrivit avtal med AppAgent
Det Tjeckienbaserade företaget är specialiserade inom marknadsföring och monetisering av appar och kommer att bistå GTG i
marknadsföringen av World Hockey Manager under pågående soft launch och över den globala lanseringen. 

AppAgent kommer att ha en central roll i rekryteringsprocessen av användare till spelet. Företaget kommer bland annat att samla in, analysera och aktivt
arbeta med data från användare för att optimera budskap, nyckelord, presentation och beskrivning av spelet i app-butikerna samt i sociala kanaler. De
kommer även att hjälpa till med att säkerställa en effektiv soft launch för att leda fram till en stark global lansering av World Hockey Manager till iOS och
Android.

I November möttes Gold Town Games och AppAgent I en workshop.
- Det handlade om att se över vår marknadsföring och bena ut vilka områden som behöver stärkas upp inför launchen. Deras representanter Peter Fodor och
Martin Jelinek besökte oss under några dagar I Skellefteå vilket ledde fram till det längre samarbete som nu är avtalat. Marknadsföring av mobilspel är en
komplex värld där många olika faktorer bidrar och där små detaljer kan göra stor skillnad i slutändan. AppAgent tillför nyttig erfarenhet och kompetens som
vi ser fram emot att ta del av, säger marknadschef Tomas Nordström.

Kort om AppAgent
Företaget erbjuder en helhetssyn över marknadsföring av appar vilket innebär att de bland annat tar hand om positionering och nyckelbudskap,
dataanalyser, App Store/Play Store-optimisering, soft-launch-strategier, mediaspridning, Apple/Google-featuring, betald UA (användarrekrytering),
användarsegmentering, målgruppshantering och annonsmonetisering.

Några av deras spelklienter är bland annat CI Games, BadFly Interactive, Pantastic Games.

Bland dessa är förmodligen CI Games deras hittills mest prestigefyllda klient (över 300 anställda i Warszava och har utvecklat flera AAA-spel). En succé
värd att nämna är Tiny Miners som de nådde en miljon nedladdningar med på bara sex dagar. 

Läs mer om AppAgent här: http://www.appagent.co/team.php
Historien om Tiny Miners: http://blog.appagent.co/post/153378249451/from-deaths-door-to-1m-the-twisted-story-of

Övriga nyheter
Gold Town Games lanserade nyligen en uppdaterad hemsida http://www.goldtowngames.com där ni kan följa utvecklingen av spelet på GTG's blogg. 

Kort om Gold Town Games AB
Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå som har fokus på sportmanagerspel för de två största mobila spelplattformarna –
iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager, är under utveckling och är från och med december ute på soft launch
på den tjeckiska marknaden för Android. Mer info om Gold Town Games och utvecklingen av World Hockey Manager hittas på företagets hemsida
http://www.goldtowngames.com.


