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Statusuppdatering gällande lanseringen av
World Football Manager i Västeuropa

För en månad sedan lanserades World Football Manager (WFM) i Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna,
Belgien, Schweiz, Österrike och Polen. När den första månaden summeras står det klart att mottagande och
användardata överträffat bolagets förväntningar.
Trots medvetet, i enlighet med tidigare kommunikation, begränsad marknadsföring har spelet attraherat
användare på alla aktuella marknader. Italien sticker ut som en positiv överraskning och är idag den marknad
med tredje flest användare efter Sverige och Storbritannien. Bolaget kan konstatera att intäkterna från WFM
under den begränsade lanseringsperioden ökat med 200 procent i jämförelse med tidigare månader.
En nyckel till framgång är retention dag ett. För WFM är den, oberoende marknad, fortsatt några procentenheter lägre än önskat. Bolaget fokuserar därför sina resurser på att förbättra användarupplevelsen för att
stärka viljan hos fler användare att återkomma till spelet.
Det är positiva fotbollsvindar som nu fyller Gold Town Games segel och det goda initiala resultatet pekar på
en högre tillväxtpotential i WFM än i World Hockey Manager (WHM).
Under de kommande sommarmånaderna fortskrider utvecklingsarbetet med att förbereda WFM för vidare
lanseringar. Med implementeringen av funktionen Social Leauge ges användarna möjlighet att komma
varandra närmare i spelet. Det är en uppdaterad variant av den som idag redan finns i WHM. På detaljnivå kommer Special Abilities ges en mer framträdande roll, både i spelarprofil och matchsimulation.
– Vår bedömning är att potentialen för spelet är väldigt stor och så snart användardatan är analyserad och
eventuella justeringar är på plats intensifieras marknadsföringen av World Football Manager, kommenterar
VD Pär Hultgren.

GOLD TOWN GAMES AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå som leds av VD Pär Hultgren och
består av 20 medarbetare. Bolaget utvecklar och publicerar sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna
iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första produkt, World Hockey Manager (WHM), lanserades 2017
och har sedan dess laddats ner mer än 1 miljon gånger i merparten av världens länder. Det är idag det ledande
mobila hockeymanagerspelet på marknaden. Bolagets andra spel, World Football Manager (WFM), är
sedan våren 2020 lanserat i de flest västeuropeiska länder. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren. Målsättningen
i nuet är att skapa två populära och vinstgivande spel och därefter producera ytterligare
managerspel inom andra lag- och arenasporter på samma design- och teknikplattform.
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