
 

 
Stockholm 2013-02-22 

 

King.com expanderar sin globala närvaro till Asien, med lokaliserade 

versioner av bolagets två mest populära titlar. Samtidigt meddelar 

King.com att man övertagit #1 positionen från Microsoft Windows Live 

som den mest populära Facebook-applikationen alla kategorier, mätt i 

både antalet dagliga och månadsvisa aktiva användare. 

 

Svenska spelutvecklaren King.com informerar idag att man kommer att erbjuda 

lokaliserade versioner av två av sina mest populära Facebookspel, Candy Crush Saga 

och Bubble Witch Saga, för den Japanska och Koreanska marknaden.  

 

King.com meddelar också att bolaget på mindre än en månad har fördubblat antalet 
spelrundor till 9 miljarder. Samtidigt har Candy Crush Saga blivit den mest populära 
applikationen på Facebook, alla kategorier, och är nu större än Windows Live 
Messenger, Spotify, Yahoo! och alla övriga applikationer mätt i både antalet aktiva 
dagliga och månatliga användare.  
 
Som ett exempel på denna utveckling har Candy Crush Saga fler än 1 miljon dagliga 
spelare i Hong Kong, vilket motsvarar var sjunde medborgare, och detta har skett redan 
innan den lokaliserade versionen släppts.  
 

”Vi har sneglat mot den asiatiska marknaden ett tag, och nu kändes det som ett perfekt 

tillfälle att lanserade lokaliserade versioner av två av våra mest populära titlar i Japan 

och Korea” säger Richardo Zacconi, en av grundarna och VD för King.com. ”Vi är 

överväldigade att se att en av sju invånare i Hong Kong spelar Candy Crush och att folk 

stoppar varandra på stan och frågar om extra liv, för att kunna fortsätta spela utan att 

behöva vänta på nya liv i spelet.” 

 

 

 

 



 

För mer information:  

Martin Bunge-Meyer, PR 

Tel: +46 (0)70 553 51 41 

Email: martin.bunge-meyer@king.com 

 

Om King.com: 

Spelutvecklaren King.com är världsledande på sociala skicklighetsspel med fler än 9 

miljard spelade spelomgångar varje månad över hela världen. King.com erbjuder mer än 

150 spel på 12 olika språk genom King.com, IOS and Andriod och Facebook. King.com är 

världens största spelutvecklare för ”social casual games” på Facebook och exklusiv 

leverantör av onlinespel för webbportaler, webbsidor och mediaföretag. King.com 

grundades 2003 och har idag över 375 anställda i Stockholm, Malmö, London, 

Barcelona, Hamburg, Bukarest, Malta och San Francisco. För mer information, vänligen 

besök about.king.com. 

http://www.king.com/
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