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Första internationella återförsäljaren klar
Första steget utanför Sveriges gränser är nu taget.
Från och med nu finns nämligen både Cento och Match Up! hos Hyggeonkel, som
är en av Danmarks största återförsäljare inom kort- och brädspel.
- Ännu en milstolpe är uppnådd, vilket känns väldigt spännande. Vi hoppas att
detta kommer bidra till att skolor och hushåll i både Danmark och Norge upptäcker
våra spel, säger Andreas Bäckman, marknadsansvarig hos Roligt Lärande Sverige
AB.
Kontakten med Hyggeonkel inleddes redan i höstas, och vid första kontakten upplevde det
Umeåbaserade företaget direkt ett positivt gensvar hos Hyggeonkels grundare Mads
Kristensen. Demoexemplar av båda spelen skickades ner, och efter ytterligare en tid
bestämdes det att spelen ska finnas i Hyggeonkels utbud.
- Mads har ända sedan första kontakten varit väldigt positivt inställd till spelen, och han
anser också att det finns en brist av den här typen av lärande spel i Danmark, säger Andreas
Bäckman.
Positivt för Roligt Lärande Sverige AB är att Hyggeonkel även bedriver försäljning i Norge,
via boardgamer.no (samt även i Sverige via boardgamer.se). Det medför att en dörr även till
den norska marknaden öppnas.
- När vi släppte vårt andra spel, Match Up!, valde vi att göra en nordisk upplaga direkt just
för att kunna öppna upp den här typen av möjligheter, berättar Andreas Bäckman.
Cento finns dock än så länge endast i en svensk upplaga, men nästa upplaga kommer
även den att bli i en nordisk version.
- Får vi ett bra gensvar i våra nordiska grannländer kan det på sikt bli aktuellt med en
lansering i fler europeiska länder, säger han.
Cento gjorde under 2018 stor försäljningssuccé hos bland annat
Worldofboardgames.com, och toppade i stort sett under hela det året försäljningsstatistiken i
barnspelskategorin.
Nu återstår att se om något av Umeåföretagets två spel, via Hyggeonkel, kan få ett
liknande genomslag i Danmark och Norge.
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Roligt Lärande Sverige AB grundades 2017 av tre lärare i Umeå. Ambitionen är att skapa
underhållande och lärande kort- och brädspel med koppling till läroplanen. Spelen ska ha
ett högt spelvärde oavsett om du är barn eller vuxen.

