
Sammanställning Okt-Dec 2013 den 22 december 2013 

Hej! Nu är det jul och många har handlat sina julklappar hos oss.  
Här är en sammanfattning om vad som har hänt hos oss under hösten. 
 

Mässor 
Kristin har varit och ställt ut på tre olika tillställningar, Retro Gathering i Västerås, PeppCon i Uppsala och 
Japanloppis i Stockholm. Artiklar om dessa tillfällen finns att läsa i menyn. 

 
Aktuellt 
Kristin jobbar med att ta hand om shoppen och hjälper till med en massa saker, vilket är en bra avlastning 
för Fredrik. Det känns som att fler och fler upptäcker oss - genom Facebook, mässor, ryktesvägen, 
Google-sökningar, spelvideos på Youtube, via bloggen med mera. Både Webhallen och GamingGrannar 
har nämnt oss. Ett flertal av våra kunder är återkommande ända sedan 2011.  
 
I övrigt så har vi sålt som vanligt under de senaste månaderna. Under slutet av oktober och början av 
november såldes det en massa på auktion. Sen såldes det också i slutet av november och början av 
december. Det blev väldigt mycket att göra. Under julhandeln såldes en del konstiga saker. Vi har även 
sålt konsoler till USA och Finland, samt till Frankrike och Belgien via shoppen och vår repro-produktion 
har kommit igång på allvar. En del kunder beställer från shoppen medan andra skickar in egna kassetter. 
 

Vad säljer bra? 

Flashade spel och repros fortsätter att sälja bra även detta kvartal, det beror nog på att vi erbjuder många 
bra spel som annars bara finns tillgängliga i Japan eller via emulator, t.ex. Seiken Densetsu 3, Super 
Mario RPG, Pokémon Grön och Legend of Zelda – Parallel Worlds för att bara nämna några. 
 
Super Famicom är det vi säljer mest av. Det blir ett par konsoler varje månad, både moddade och original. 
Det är troligtvis tack vare 60 Hz, att boxarna är finare, spelen är billigare, många spel man kan spela 
utmärkt i japansk version. RGB-moddade N64-konsoler har också sålt bra. 
 
Famicom säljer helt okej. Det som säljer bäst är de lite mer speciella spelen. Moddade Famicoms har vi 
haft problem med just för att många av konsolerna inte alltid fungerar, och för att moddningen tar tid.  
Vi får försöka hitta lösningar på detta under nästkommande år.  
  
Gällande SEGA så är det Mega Drive som säljs bäst. Tyvärr verkar intresset för både Saturn och Master 
System vara väldigt lågt. Vi kommer inte att köpa in mer Master System alls framöver. 
 
Pc Engine har däremot fått fler och fler anhängare och vi säljer något varje månad. Det kan vara lite 
krångligt för nybörjare att sätta sig in i de olika systemen med CD-rom, HuCards och olika standarder och 
de flesta känner inte till konsolens spelutbud. Men det finns många, bra och vanliga spel, t.ex. Dragon 
Spirit, R-type och olika plattformsspel. Många av spelen är karakteristiska och lätta att tycka om. 
 

Övrigt 
Vi har några nya medarbetare bland oss: Markus i Karlstad som moddat lite och Linda som har illustrerat 
vår maskot i shoppen! Rickard i Huddinge tror jag också kanske kan hjälpa till mer i framtiden!  
 
Yenen har varit rekordlåg senaste året vilket gjort att det blivit billigare att handla. Priserna har även fått 
sänkas lite. Men eBay priser har blivit billigare också, vilket väl är vår största konkurrent.  
 
Det är en utmaning för oss att erbjuda bra produkter till bra priser men vi gör vårt bästa för att förbereda 
oss inför det nya året! 
 
God Jul och Gott nytt år, Med vänliga hälsningar Japanspel Crew 


