Star Vault AB: Stort intresse för Mortal Online på Games Convention i
Leipzig, Tyskland.
Star Vault AB presenterade Mortal Online på en av världens största spelmässor, Games
Convention i Leipzig. Syftet var framförallt att göra namnet Mortal Online mer känt för både
spelare och andra aktörer på spelmarknaden, samt att se vad som händer i branschen. Star
Vault AB ställde ut med egen monter där den sk teasern för Mortal Online visades och ett
antal personer från Star Vaults utvecklingsteam svarade på frågor. 5000
informationsbroschyrer delades ut.
Responsen från besökarna, både nya och befintliga fans, var mycket positiv för Mortal Online.
Förutom dessa, visade också flera internationella och nationella publishers (distributörer),
från olika delar av världen, ett stort intresse för Mortal Online.
”Det var mycket tydligt på mässan att vårt spelkoncept skiljde sig från andra nya speltitlar,
det fanns många WOW-kloner (kopior på World of Warcraft), men ingen annan som gör ett
spel i vår genre, den sk sandlådegenren, där spelarna har full frihet att spela mot varandra på
det sätt som de själva bestämmer. Dessutom var vår grafik betydligt bättre än flera
konkurrenters, detta beror naturligtvis på att vi använder Epic Games spelmotor – Unreal
Engine 3”, säger Henrik Nyström, VD.
Ett antal internationella och svenska journalister från både radio, tv, speltidningar och stora
spelsajter intervjuade Henrik Nyström, VD om Mortal Online och Star Vault. Dessa intervjuer
kommer att publiceras och presenteras inom några veckor.
Games convention information 2008:
http://www.gc-germany.com
Utställare: 547 (2007: 503)
Yta: 115,000 kvm (2007: 112,500 kvm) – 16 fotbollsplaner!
Besökare: 203,000 (2007: 185,000)
Trade visitors: 14,600 (2007: 12,300)
Mediarepresentanter: 3,800 journalister från 48 länder (2007: 3,395 från 46 länder)
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För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, styrelseledamot och VD
Besöksadress:
Stadiongatan 60
217 62 Malmö
Tel: 040-13 89 40
Fax: 040-13 61 51
E-post: info@starvault.se
Hemsida: www.starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar i dagsläget ett onlinespel, med namnet
Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG).

www.starvault.se
www.mortalonline.com

