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Transporters – Volvokoncernens spel det mest
populära
Bara tre dagar efter Volvokoncernens lansering av Transporters toppar spelet
listan över de mest nedladdade gratisapparna i App Store.
”Det är fantastiskt roligt att så många har laddat ner spelet. Det ger oss nya
möjligheter att berätta vad Volvokoncernen bidrar med till samhället”, säger
Mårten Wikforss, informationsdirektör på Volvokoncernen.

På bara 72 timmar har Volvokoncernens digitala spel Transporters blivit den mest
nedladdade appen för smartphones och surfplattor på App Store i kategorin
gratisappar. Spelet är en del av en global kampanj för att lansera Volvokoncernens
nyhetssida Global News mot en bredare publik. I Transporters sätter du dig i förarsätet
i ett av koncernens många fordon och utför olika uppdrag. Genom att plocka upp
föremål och undvika hinder i växlande miljöer gör du en virtuell resa genom
Volvokoncernens vardag.
”Vi använder hela tiden nya sätt att kommunicera och med Transporters vill vi på ett
lekfullt vis berätta hur våra produkter påverkar vår vardag”, säger Mårten Wikforss.
”Oavsett om det handlar om att transportera mat, frakta personer och varor eller bygga
vägar och hus gör Volvokoncernens fordon att samhället runtomkring oss fungerar
varje dag”.
Spela ”Transporters” på www.volvogroup.com/transporters och läs mer om
Volvokoncernen och dess roll i samhället på www.volvogroup.com/globalnews.
Ladda ner appen på:
App Store: http://bitly.com/PBFt2W
Google Play: http://bitly.com/SmNsjI
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Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Volvokoncernens
pressavdelning, 031-66 11 81.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner samt drivsystem
för marina och industriella applikationer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo
har cirka 115 000 anställda, produktionsanläggningar i 20 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvo
omsatte år 2011 omkring 310 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information
besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon
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