Kraków, 15 listopada, 2018 r.
iFun4all podpisało umowę z East2West Network Tech. Co. Ltd na wydanie „Serial Cleaner”
w Chinach na platformie IOS
„Halls of Horror” ma już ponad 1 mln wyświetleń!
iFun4all, krakowski deweloper gier indie - podpisał umowę dystrybucyjną z East2West Network Tech. Co. Ltd. Chińska firma zajmie się wydaniem „Serial Cleaner” na urządzenia z
systemem IOS na terenie Chin. Ostatnia gra krakowskiego producenta - „Halls of Horror”
dedykowana na należącą do Microsoftu platformę Mixer – ma już ponad 1 mln wyświetleń.
iFun4all podpisał umowę z chińskim wydawcą – East2West Network Tech. Co. Ltd –
na dystrybucję gry „Serial Clener” na platformie IOS w Chinach. Jest to firma działająca na
rynku od 2010 r., specjalizująca się wyszukiwaniem najbardziej obiecujących zachodnich tytułów i wydawaniem ich na rynku chińskim. Umowa wydawnicza nie odbiega od standardów
rynkowych i przewiduje dla wydawcy wyłączność na prowadzenie działań na terenie Chin z
wyłączeniem Tajwanu, Hong Kongu i Makau. Nie ustalono jeszcze daty premiery tytułu. Wiadomo natomiast, że zyski ze sprzedaży gry mają zostać podzielone pomiędzy spółkę a wydawcę.
- Chiny są szczególnym rynkiem, jeśli chodzi o segment platform mobilnych. Ciekawym trendem, który możemy ostatnio zaobserwować, jest rosnące zainteresowanie urządzeniami firmy Apple w tym regionie. Tym bardziej cieszymy się, że udało nam się pozyskać partnera z tak długoletnim doświadczeniem we wprowadzaniu na ten wymagający rynek produkcji z zachodu. Z optymizmem patrzymy na przyszłe wyniki naszej współpracy. – stwierdza
Michał Mielcarek, prezes iFun4all.

Ostatnia gra studia iFun4all – „Halls of Horror”, która miała swoją premierę 15 października br. - ma już ponad 1 mln wyświetleń na platformie Mixer, a ponad 8 tys. osób zdecydowało się śledzić aktywność kanału. Produkcja jest stale promowana na głównej stronie
platformy oraz bardzo dobrze odbierana przez społeczność.
Wśród ostatnich aktualności pojawił się nowy sposób monetyzacji poprzez tzw.
„sparki” – walutę, którą użytkownicy zdobywają bezpłatnie podczas oglądania i grania w gry
na platformie. Dodatkowo gracze mają możliwość wsparcia twórców gry również za pośrednictwem subskrypcji kanału za 5,99 USD lub dotowania w postaci dowolnych wpłat przez
PayPal.
- Regularnie badamy zachowania graczy, uczymy się co sprawdza się na tej platformie i już
rozmawiamy z Microsoftem o tym, co dalej – zarówno w temacie HoH, jak i kolejnych projektów. – mówi prezes zarządu krakowskiej spółki. - Cieszy nas również zauważalna aktywność
użytkowników Mixera po wprowadzeniu przez Microsoft monetyzacji poprzez sparki. Utwierdza nas to w przekonaniu, że gra pozostanie popularna na długo – dodaje.

Więcej informacji na temat iFun4all S.A. można znaleźć:
- na oficjalnej stronie firmy: http://ifun4all.com/
- w presskicie iFun4all S.A.: http://presskit.ifun4all.com/
- na Facebooku: https://www.facebook.com/ifun4allofficial/
- na Twitterze: https://twitter.com/iFun4all
- na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCo1Z1imk8O9q0JU94lfZU6A
- na Instagramie: https://www.instagram.com/ifun4all/
iFun4All:

iFun4all to niezależny producent gier video. Firma powstała w 2009 roku. Od 2014 tworzy gry
z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących „Real-World
Data” – informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Dotychczas
developer stworzył m.in. takie gry jak „Serial Cleaner”, „Red Game Without A Great Name”
czy „Green Game: TimeSwapper”.
East2West Network Tech. Co. Ltd
Spółka East2West działa na rynku od 2010 r. Specjalizuje się w wyszukiwaniu najbardziej obiecujących tytułów wśród zachodnich producentów gier i wydawaniem ich w Chinach. Dzięki dedykowanym
zespołom działającym w Chinach i dobieraniu właściwej lokalizacji oraz spersonalizowanej promocji
spółka poprawia monetyzację wydawanych produkcji. Pekińska firma niezmiennie zwiększa swoje
terytorium wydawnicze i rozszerza swoją działalność na inne platformy wydawnicze nadal jednak
eksplorując segment mobilny (IOS, Android, H5), komputery i konsole. W swoim portfolio wydawniczym mają takie tytuły jak: The Escapist, This War of Mine, Bear with me czy unWorded.
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