Kraków, 26 lutego 2019 r.
East2West globalnym wydawcą gry Serial Cleaner na platformie iOS
iFun4all - krakowski, niezależny producent gier - podpisał umowę dystrybucyjną z
East2West USA LLC. Wydawca zajmie się dystrybucją gry „Serial Cleaner” na urządzenia z
systemem iOS na terenie świata z wyłączeniem Chin.
iFun4all podpisał umowę z East2West USA LLC. na dystrybucję gry Serial Cleaner na
platformie iOS na terenie całego świata z wyłączeniem Chin kontynentalnych, gdzie wydawcą
gry będzie chiński oddział East2West Network Tech CO. Ltd. Tym samym grupa East2West
stała się globalnym wydawcą Serial Cleaner na urządzeniach firmy Apple. Grupa firm spod
szyldu East2West działa na rynku od ponad 8 lat i szczyci się m.in. tytułem najlepszego wydawcy gier niezależnych w Chinach. East2West będzie odpowiedzialna za ustalenie daty
premiery oraz marketing. Umowa wydawnicza nie odbiega od standardów rynkowych i
przewiduje dla wydawcy wyłączność na prowadzenie działań na terenie całego świata.
- Z dużym optymizmem oczekujemy wydania gry zarówno w Chinach, jak i reszcie świata.
Bardzo liczymy na doświadczenie naszego wydawcy, który doskonale zna rynek chiński i ma
wypracowane, dobre relacje z Apple, co pomoże w promocji gry. Ponadto w Chinach rośnie
zapotrzebowanie na gry premium na platformie iOS i tu upatrujemy swojej szansy. - mówi
Michał Mielcarek – Długie oczekiwanie na premierę w Chinach związane było z procesem
tłumaczenia i sprawdzania przez wydawcę, czy nie jest wskazane wprowadzienie dodatkowych zmian ze względu na różnice kulturowe – dodaje prezes.

O iFun4all
iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober
Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów
wykorzystujących "Real World-Data" - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.
O East2West
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.

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/
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