
Wordington passerat en miljon registrerade spelare

Qiiwi meddelar idag att speltiteln Wordington, som sedan slutet av april 2019 befinner sig i en global mjuklansering, nu har passerat en
miljon registrerade spelare. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Storbritannien, Spanien och
Frankrike.
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Wordington har hittills erhållit höga betyg i spelbutikerna App Store och Google Play med ett totalt genomsnitt på 4,6 av 5 stjärnor. Wordington bygger på
så kallad metagaming element i spelupplevelsen och erbjuder en innovativ spelupplevelse inom Word genren.

Speltiteln är lokaliseringsanpassad för så kallad EFIGS (English, French, German, Italian, Spanish) vilket är viktigt för att nå en global framgång och ett
positivt mottagande av spelare på kritiska marknader.

VD Erik Dale Rundberg kommenterar:

“Vi är mycket stolta och glada över den goda utvecklingen som Wordington uppvisar. I den globala mjuklansering som vi just nu befinner oss i arbetar vi
med optimeringar och förbättringar baserat på data och spelarrecensioner. Med de marknadsföringsinsatser vi hittills genomfört samt en god organisk
inströmning av spelare, är det väldigt kul att redan nu kunna konstatera att vi nått milstolpen en miljon registrerade spelare. Vårt mål är dock satt avsevärt
mycket högre och detta är bara början på vår tillväxtresa för Wordington.

Som vi tidigare nämnt har Wordingtons goda utveckling de senaste månaderna bidragit till att vi under juni/juli nådde positivt EBITDA-resultat samt i juli var
kassaflödespositiva. Vi utvärderar även förtillfället möjligheten att alliera oss med en av världens största mobilspelspublicister och mobilspelsutvecklare
avseende att agera publicist för speltiteln eller om publicering/marknadsföringsansvaret fortsatt skall bedrivas av oss själva. Vi uvärderar de olika alternativ
och möjligheter som nu finns för att hitta den bästa vägen för Qiiwi och dess aktieägare.”

About Wordington:

Follow the memorable word story together with Emma! Help her to renovate her Grandpa’s beautiful old mansion. You design the interior and exterior of the
house by fixing what’s already there, choosing various objects, and so much more.

In order for the story to progress, you will need to solve crossword puzzles. Beat and complete these crossword levels to unlock new chapters in the story,
new rooms to renovate and a few hidden mysteries left from her Grandpa!

Adventures are around every turn, including a little bit of romance.

The game features all sorts of excitement:

• A new type of word genre: Solve word puzzles to help Emma renovate the old mansion.

• Interior design: Create your dream house, you decide how it will look!

• Exciting crosswords: This game really needs a true word puzzle master, are you the one?

• Fun characters: Meet Pizza David, Handyman Bob and more. Is it possibly some romance going on between Emma and David…

• A cute pet: Meet the cute dog Max and see what adventures he brings.

The old mansion is in desperate need of a makeover. Emma can’t do it alone. You can show off your decorating skills by choosing various components for
the bedroom, living room, kitchen, garden, and more. Maximize the fun by being in control of all of the design decisions. You’ll get to pick and choose
many of the new items that go into the house, ensuring that you have a say on the final appearance.

As soon as you solve your first crossword puzzle, you are on your way helping Emma fix up the old mansion and make it to your dream house!

Download Wordington iOS: https://apps.apple.com/se/app/wordington/id1437273344?l=en

Download Wordington Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiiwi.wordington&hl=sv

Play Wordington on Facebook: https://www.facebook.com/wordingtongame/



Follow Wordington on Facebook: https://www.facebook.com/wordingtongame/

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: erik@qiiwi.com

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i
Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3, Word/Puzzle
och Arcade. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”


