
GOLD TOWN GAMES AB

20171031

Pressmeddelande: 
Den 31 oktober lanseras  

World Mockey Manager i Europa



20171031 [2]

EMINOVA FONDKOMMISSION AB är bolagets mentor på NGM Nordic MTF.
Tel: 08-684 211 00 | Fax: 08-684 211 29 | Email: info@eminova.se | www.eminova.se

ALLMÄNA FRÅGOR:
info@goldtowngames.com

IR- & PRESSFRÅGOR:
Pär Hultgren, CEO
ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES AB
Storgatan 53
931 30 Skellefteå

DEN 31 OKTOBER LANSERAS 
WORLD HOCKEY MANAGER I EUROPA
Idag lanseras World Hockey Manager i resten av Europa med primärt fokus på de starka 
hockeynationerna Tyskland och Schweiz. 

– Målet med den europeiska lanseringen är att intensifiera marknadsföringen och öka det totala 
antalet dagliga användare för att utvärdera hur spelet och dess intäkter skalar, säger VD Pär 
Hultgren. 

Sedan den senaste publicerade användardatan, den 28 september, har World Hockey Manager 
ungefär 3 500 dagliga unika användare fördelat på 20 000 besök. Antalet nedladdningar sedan 
lanseringen i Skandinavien den 16 september är ungefär 20 000. 75 procent av dessa kommer 
från Sverige. Den genomsnittliga försäljningen uppgår till ungefär 9 000 SEK per dag.

De tidigare satta nyckeltalen för onboarding och retention (dag 1, dag 7, dag 30) samt 
konvertering för spelet är fortsatt mycket positiva.   

– Vi ser förbättringspotential i användardatan, men samtidigt är vi väldigt nöjda med att spelet 
fortsätter att generera intäkter från både nya och befintliga spelare, säger VD Pär Hultgren.

Gällande produkten fortsätter arbetet med att utveckla, förbättra och balansera World Hockey 
Manager. Den efterlängtade funktionen ”Social League” är fortsatt under utveckling och parallell 
testning internt och så snart både funktion och tillförlitlighet klarar kvalitetskraven kommer den 
att implementeras.

– Vår samlade bedömning är att World Hockey Manager är redo för fler marknader baserat på 
den positiva användardatan. De kommande veckorna kommer Gold Town Games att utvärdera 
den europeiska lanseringen och därefter ta beslut om kommande global lansering med fokus 
på Nordamerika, avslutar Pär Hultgren.

Kort om Gold Town Games
Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget har 10 anställda 
och leds av VD Pär Hultgren och inriktar sig på sportmanagerspel till de två största mobila 
plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första spel World Hockey Manager 
(WHM) lanserades den 16 september 2017 i Sverige, Norge och Danmark och finns även sedan 
tidigare i Finland och Tjeckien. Målsättningen är att skapa ett populärt hockeymanagerspel och 
därefter använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- 
och arenasporter. Läs mer på www.goldtowngames.com




