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GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget 
har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 16 medarbetare 

producerar och publicerar World Hockey Manager, World Football Manager samt tillsammans med 
dotterbolaget Sideline Labs, ett kommande amerikansk fotbollsspel. Gold Town Games vision är 

att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.

Gold Town Games AB (publ) har slutit ett avtal med Adverty AB (publ) om att integrera deras verktyg för 
sömlös In-Play och In-Menu-annonsering. 

– Vårt verktyg levererar kontext-baserade annonser, vilket lämpar sig väldigt väl i Gold Town Games spel. Vårt 
globala brand inventory innehållande multinationella konsumentföretag faller sig naturligt inom kategorin 
sport, säger Tobias Knutsson, CEO Adverty.

– Advertys verktyg möjliggör direktannonsering i spelet vilket kommer att generera miljontals visningar 
per månad, utan negativ påverkan på de nuvarande intäktskällorna såsom rewarded ads och IAP, säger Pär 
Hultgren, VD Gold Town Games. 

Integrationen blir fullbordad under Q2 och kommer inledningsvis generera intäkter om 2 500 till 5 000 USD 
per månad. Intäkten kommer att variera beroende på de kunder som Adverty knutit till sitt inventory för de 
aktuella marknaderna. 

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Adverty. Det är ett spännande företag och vi tror att Adverty 
i framtiden kan bidra till att berika spelupplevelsen för alla spel byggda på vår plattform, avslutar Pär Hultgren.

Denna information är sådan som Gold Town Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-03-24, 12.00 CEST.
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