
M.O.B.A. Network breddar erbjudandet och
lanserar nytt företag Creator1
M.O.B.A. Network fortsätter sin tillväxtstrategi och har skapat ett nytt, attraktivt
erbjudande för content creators inom gaming och e-sport. Det nya erbjudandet –
Creator1 – ger också betydande synergier med affärsområdet M.O.B.A. Services och
Magic Find som förvärvades i maj 2021.

Med det nya erbjudandet möter M.O.B.A. Network den växande efterfrågan på så kallad
influencer marketing genom content creators i marknadsföringskampanjer. Influencer marketing
har vuxit markant de senaste åren, bland annat för förmågan att nå publiken på viktiga
plattformar som YouTube, Twitch och Facebook.

Det nya företaget Creator1 förenklar arbetet och ökar intäkterna för anslutna content creators,
bland annat genom att hantera externa företagsförfrågningar och organisera
kampanjsamarbeten. Genom att använda Creator1:s tjänster kan content creators helt fokusera
på att skapa och leverera högklassigt innehåll till sin publik.

I mitten av maj 2021 förvärvade M.O.B.A. Network det amerikanska bolaget Magic Find som
bland annat är en ledande aktör inom streaming av gaming på YouTube. Med det transformativa
förvärvet förflyttade sig M.O.B.A. Network in i vertikalen streaming. Magic Find driver det
ledande Content Creator-nätverket Union For Gamers (UFG) med över 1 000 anslutna content
creators och mer än 20 miljarder visningar på YouTube 2020. Creator1 kommer att rikta sitt
erbjudande till UFG-nätverket vars content creators därmed får tillgång till nya kanaler,
effektiva tjänster och större intäktskällor.

Creator1 kommer också att arbeta nära affärsområdet M.O.B.A. Services som utvecklar
partnerskap, varumärkesintegrationer och sponsorskap. Genom att utnyttja M.O.B.A. Services
infrastruktur för försäljning kan bland annat nätverket UFG snabbt växa tillgången till
potentiella kunder och sponsorer. M.O.B.A. Services breddar också sitt erbjudande genom att
kunna erbjuda access till efterfrågade plattformar YouTube, Twitch, Facebook och Twitter.

David Ram, VD för Magic Find, är också VD för Creator1 och Creator1 drivs av Magic Find.

”M.O.B.A Network har snabbt skapat en betydande position inom influencer marketing genom
de content creators vi förfogar över inom gaming och e-sport, två globalt stora och starkt
växande områden”, säger Björn Mannerqvist, VD för M.O.B.A. Network. ”Med Creator1 och
förvärvet av Magic Find har vi också skapat nya intäktsströmmar som kompletterar våra
marknadsledande communities inom gaming. Vi har visat att M.O.B.A Network fortsätter att
målmedvetet leverera på sin effektiva tillväxtstrategi.”

Läs gärna mer om Creator1 på Creator1.com.
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M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-
sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största
strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats,
Leaguespy, RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).

https://www.mobafire.com/
https://www.counterstats.net/
https://www.leaguespy.gg/
https://www.runeterrafire.com/
https://www.smitefire.com/

