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Klicka här för att komma till Mr. Quizter-appen

Svenskar älskar att spela
musikquiz!
För en månad sedan släpptes den nya quiz-appen ”Mr.Quizter” i Spotify,
och av allt att döma har spelet gjort dundersuccé direkt! Med över
30 000 unika spelare i Sverige under de första veckorna så har spelet
snabbt blivit en del av många människors vardag.
Mr. Quizter blandar möjligheterna att lyssna på musik samtidigt som man lär sig och har roligt på
samma gång. Ett koncept som tycks uppskattas mycket av användarna som hela tiden återkommer för
att spela mer och skapa egna quizzar i den dynamiska miljön. Redan har över 300 quizzar skapats av
användarna och innehållet skiljer sig från allt mellan One Direction till hårdrock såväl som sportquizzar
och tecknade filmer. De mest populära quizzarna för tillfället handlar bland annat om James Bond, TV
serien ”Så mycket bättre”, Rock legender och Astrid Lindgren.
Vidare så lanserar nu Mr. Quizter denna vecka dessutom en ny version där du som användare har en
level baserad på hur mycket poäng du samlar ihop på de olika quizzarna. Därmed kan du kontinuerligt
tävla mot dina vänner för att se vem som sammantaget kan samla mest poäng och ta sig från level 1 till
40 snabbast.
Quizzarna i spelet har totalt spelats över 114 000 gånger och siffran stiger dagligen. Har du inte testat
spelet än så rekommenderas detta varmt! Dessutom håller Mr. Quizter i en hel del spännande
tävlingar med jämna mellanrum där fina priser går att vinna. All information kring kommande, pågående
och avslutade tävlingar finner ni på http://www.facebook.com/MrQuizter. Har ni twitter kan även det nya
kontot @MrQuizter följas för löpande uppdateringar kring spelet.
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Vi tror på en fortsatt ljus framtid för Mr. Quizter och ser fram emot spelets utveckling de kommande
månaderna, testa det du också!
OM NOWIGAMES AB
Nowigames AB grundades 2012 och drivs av ett gäng passionerade människor i olika yrkesgrupper
med bas i Borås. Förutom applikationen Mr. Quizter producerar vi även appar, webb och
marknadsföringsmaterial på beställning.
KONTAKTUPPGIFTER
press@mrquizter.com
http://www.mrquizter.com/press
OM SPOTIFY
Spotify är den flerfaldigt prisbelönta musiktjänsten som ger dig direkt tillgång till över 20 miljoner låtar.
Spotify gör det lättare än någonsin att upptäcka, hantera och dela musik med dina vänner, samtidigt
som artisternas ersättning säkerställs. Spotify har sedan starten 2008, blivit den största och mest framgångsrika musiktjänsten av sitt slag med över 20 miljoner aktiva användare och 5 miljoner betalande
abonnenter. Spotify finns i dagsläget tillgängligt i 20 länder – USA, Storbritannien, Sverige, Frankrike,
Spanien, Holland, Finland, Norge, Danmark, Österrike, Schweiz, Tyskland, Belgien, Australien, Nya
Zeeland, Irland, Luxemburg, Italien, Portugal och Polen.
FÖR MER INFORMATION
press-se@spotify.com
http://www.spotify.com/about/press
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