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MAG Interactive släpper spelet Paint Hit globalt
Efter starkt mottagande på testmarknader släpper MAG spelet
Paint Hit globalt på App Store och Google Play

Stockholm, Sverige -- 11 juni, 2018 -- Idag meddelade spelutvecklaren MAG
Interactive att spelet Paint Hit finns att ladda ner globalt på både App Store och
Google Play.
Paint Hit är ett skicklighetsbaserat spel som testar spelarens timing och
reaktionsförmåga genom den till synes enkla uppgiften att skjuta iväg färgbollar mot
en rörlig yta. Redan efter ett par försök fångas man av spelupplevelsen och kan inte
sluta försöka slå de allt klurigare nivåerna i spelet.
“Under våra månatliga hackatons kommer teamen upp med mängder av nya
spelkoncept och prototyper. Dessa testas sedan rigoröst för att vi ska kunna förstå
om det kan vara nästa stora hit, eller om man ska lägga idén åt sidan och jobba
vidare med nästa. Testning sker både i form av fokusgrupper och direkta
marknadstester där vi släpper spel på enstaka marknader för att mäta spelarnas
reaktioner,” säger Daniel Hasselberg, VD för MAG Interactive. “Responsen från
spelarna under tidiga marknadstester av Paint Hit har varit så överväldigande att vi
snabbspolar vår normala process och släpper ut spelet efter en väldigt kort
testperiod. Det ska bli fantastiskt spännande att se hur spelet kan bidra till MAGs
spelportfölj framöver”.
I Paint Hit skjuter spelare färgbollar mot ett snurrande torn av skivor i hundratals
nivåer av stegrande svårighet. Varje färgboll färgar en del av tornet vilket successivt
gör det svårare att hitta ofärgade delar att pricka. Landar en boll på en redan färgad
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del förlorar spelaren ett liv och måste när liven är slut börja om. Dessutom utmanas
spelaren med jämna mellanrum av så kallade boss levels där man måste pressa sina
färdigheter till det yttersta för att ta sig förbi, vilket också ger en desto större
tillfredsställelse när man klarar det. Hög press och fanatiskt färgskjutande balanseras
med skön musik som gör det lättare att fokusera på att få till det där perfekta
skottet.
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation enligt Artikel 7 i EU:s
marknadsmissbruksförordning rörande MAG Interactive AB (publ). Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
klockan 13.00 den 11 juni 2018.
För mer information, vänligen kontakta: Daniel Hasselberg / VD / +46 (0)8 644 35
40 / daniel@maginteractive.com Magnus Wiklander / CFO / +46 (0)8 644 35 40 /
magnus.wiklander@maginteractive.com
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