Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactive
uppdaterar informationen om spelet Claw Stars
iCandys Interactives (”iCandy”) spel Claw Stars har registrerat ca AUD 300,000
i intäkter under de första 14 dagarna efter lansering. Vilket är en ökning med ca
AUD 35,000 från vad det tidigare succéspelet Masketeers hade under samma
period.
Sammanfattning:
• Claw Stars har ca AUD 300,000 i intäkter de första 14 dagarna sedan den globala
lanseringen
• iCandys andra succéspel, Masketeers hade intäkter på AUD 265,000 under samma
period
• Claw Stars har en hög engagemangsgrad (Retention Rate) på 25% (jämfört med
Masketeers engagemangsgrad på 20%, efter en tre dagars period)
• Ledningen i iCandy är övertygad om att Claw Stars kommer att bli en av de bästa
presterande titlarna under de kommande kvartalen
iCandy är glada att meddela att deras nya spel Claw Stars, som lanserades globalt
den 30 juni 2021, har haft en stark tillväxt i intäkter sedan den globala lanseringen.
Den unika egenskapen hos Claw Stars är dess stora fokus på interaktivitet mellan
spelarna. Det är det första spelet från iCandy som drivs av flera spelare och har en
hög retentionsgrad enligt tidigare meddelanden.
iCandys andra hitspel, Masketeers, har spelat in 265 000 dollar under en liknande
driftsperiod. Claw Stars har visat en högre interaktivitet och engagemang hos spelare
än det tidigare spelet Masketeers. Exempelvis ligger 3 dagars-retention för Claw
Stars på 25%, medan Masketeers 3 dagars-retentions är på 20%.
Som sådan är ledningen för iCandy övertygad om att Claw Stars kommer utvecklas
till en av iCandys bäst presterande speltitlar under de kommande kvartalen.
För hela pressmeddelandet från iCandy, tryck HÄR
För mer information, vänligen kontakta:
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Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med
goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå
till rimlig risknivå.

