
Ytterligare höjda betyg för VR-spelen

Beyond Frames Entertainment ser betygen på spelen höjas från redan höga nivåer efter uppdateringar under juli månad.

Beyond Frames Entertainments helägda spelbolag, Cortopia Studios, släppte i juli en uppdatering av Wands, VR-spelet med magiska dueller. I och med
uppdateringen får spelarna möjlighet att ha en trollstav i varje hand, vilket ökar takten i spelet, samt det strategiska och taktiska djupet i spelet. Det innebär
en stor förändring av spelmekaniken och det har tagits emot mycket väl av spelarna, ihop med en lång rad andra funktioner och förbättringar. Spelets betyg
på den viktiga plattformen Oculus Quest ligger sedan lanseringen på ett snitt 4.2 av 5. Sedan uppdateringen i början av juli är snittbetyget 4.4 av 5. Genom
fler planerade uppdateringar under hösten förväntas betyget fortsätta att stiga ytterligare.

Alice i Underlandet-spelet Down the Rabbit Hole från Cortopia Studios uppdaterades i mitten av juli med språkstöd för att nå ut på än fler marknader,
spelarprofiler med mera, vilket vi rapporterat om tidigare. Spelets betyg på den viktiga Oculus Quest-plattformen ligger sedan lansering på fantastiska 4.8 av
5 och sedan uppdateringen ligger snittet på helt otroliga 4.91. Vi har tidigare rapporterat om att Down the Rabbit Hole ligger på Top-20-listan när det gäller
betyg på Oculus Quest och nu kliver spelet snabbt uppåt på den listan.

Carly and the Reaperman från Odd Raven Studios har 96 % postivia reviews på Steam VR, vilket är spelets primära plattform, då det inte släppts på Oculus
Quest, och spelet har legat på den nivån sedan lansering.

"Jag visste att vi satt på bra spel och att uppdateringarna var bra men det här är över förväntan. 4.91 har jag aldrig hört talas om för ett VR-spel tidigare så
det känns väldigt bra. Teamen på Cortopia, Odd Raven och Moon Mode är alla väldigt kompetenta och utvecklas än mer för varje månad som går och det
blir intressant att följa ytterligare uppdateringar, portningar och nya spel.", säger Ricky Helgesson, vd på Beyond Frames Entertainment.
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Beyond Frames Entertainment, med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm, skapades i syfte att berika människors liv med stark, engagerande
underhållning utan de tvådimensionella skärmarnas begränsningar. Företaget investerar i och stöttar en växande portfölj av spelutvecklare med ett fokus
mot nya teknologier. Idag består gruppen av Cortopia Studios, Moon Mode, Odd Raven Studios och Zenz VR.

https://beyondframes.com/


