Press release Star Vault - Mortal Online respons
- Den direkta responsen från spelare världen över är mycket positiv.
Statistik visar att under de första 8 dagarna har vi haft mer än 57 000 unika besökare, från 133
olika länder. De 10 länder där vi har flest besökare ifrån är:












USA
Sverige
Tyskland
Canada
Storbritannien
Taiwan
Japan
Frankrike
Polen
Norge
Danmark

Antalet registrerade medlemmar på Mortal Online Forum är nu över 1 700 och antalet inlägg
gjorda av medlemmarna i forumen är över 14 000.
Den sk “Teasern” (filmen) har blivit visad och bedömd på YouTube.com och Gametrailers.com.


YouTube – visad 22 000 gånger med en bedömning av tittarna på 4,5 av 5 möjliga.
http://www.youtube.com/watch?v=YYsUi80jOE4



Gametrailers – visad 67 000 gånger med en bedömning av tittarna på 8,8 av 10 möjliga.
http://www.gametrailers.com/game/6639.html

”Teamet har gjort ett fantastiskt arbete med att ta fram vår sajt, det har varit några hektiska
veckor, men resultatet talar för sig själv.
Vi har fortfarande inte aktivt marknadsfört Mortal Online till de olika ”Online communities” och
ändå ser vi detta stora intresse, förhoppningsvis kommer det bli ännu bättre.
Mortal Online Forum är en viktigt källa till information för utvecklingen av vårt spel och vi
använder regelbundet communityn för att fatta vissa utvecklingsbeslut.”, säger Henrik Nyström,
VD Star Vault AB
”Att använda Mortal Online som ett forum för att komma i kontakt med spelarnas kunskap är
naturligtvis en utmaning, men vi har dedikerade personer som modererar forumet när det växer
Detta är vad många andra företag i andra branscher drömmer om, när vi faktiskt använder våra
kunder direkt i vår produktutveckling, för att säkerställa kundnöjdhet i slutprodukten, säger Per
Hökfelt, styrelseordförande Star Vault AB.
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