
Wicket Gamings dotterbolag Wegesrand
tecknar projekt värda totalt 4,75 MSEK
(429 200 EUR)
Wicket Gamings dotterbolag Wegesrand har tecknat två projektaffärer med tyska museer värda totalt 4,75
MSEK (429 600 EUR). Klienterna är staden Mannheim för “Kunsthalle Mannheim” projektet, och staden
Nuess för “Clemens Sels Museum” projektet.

Projektplanen för Kunsthalle Mannheim (med titeln "Von Werk zum Display"), med ett totalt affärsvärde på 387 600
EUR, är att omvandla 24 konstverk till en webbtillgänglig interaktiv tolkning.

Clemens Sels Museum-projektet, med ett totalt värde på 41 600 EUR, syftar till att skapa en interaktiv upplevelse
med multimediaspel integrerade i museets utrymme. Spelen är tänkta att skapa en interaktiv upplevelse för
besökarna genom att använda pussel, kombinationsuppgifter och frågesporter relaterade till museets samling.

I en kommentar säger Wicket Gamings vd Eric de Basso:

"Det är fantastiskt att se att Wegesrand levererar i enlighet med våra förväntningar som vi tidigare har kommunicerat
och ger direkt värde till Wicket Gaming".

Wegesrands vd, Thorsten Unger kommenterar vidare:

"Med dessa två projekt visar Wegesrand på sin unika kompetens inom området digitalisering för museer och
utställningar. Projekten stärker vår position som en av de ledande leverantörerna på denna marknad."

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: eric@wicketgaming.com   
Telefon: +46 70 780 52 00

Om Wicket Gaming
Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla
och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har
Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila
enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet
är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk
plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.
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