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Storytel inleder lanseringen i Sydkorea 
  
Storytel, en av världens ledande streamingtjänster för ljudböcker och e-
böcker, lanserar idag tjänsten i Sydkorea, och stärker därigenom sin närvaro i 
Asien efter de tidigare lanseringarna i Indien och Singapore.  
  
Den 24:e maj 2019 kommunicerade Storytel i ett pressmeddelande att man öppnar 
kontor i Seoul som en del av sin globala tillväxtstrategi. Storytel har slutit avtal med 
flera ledande sydkoreanska bokförlag och samtidigt genomfört ett omfattande och 
strategiskt initiativ för produktion av ljudböcker i Sydkorea, för att skapa en rik lokal 
katalog och en stabil plattform för lanseringen i landet, som startar idag. 
  
Storytels ambition är att vara en dynamisk kraft och en möjliggörare av nya möten med 
fascinerande berättelser i takt med att Sydkoreas ljudboksmarknad expanderar. 
Sydkoreanska konsumenter kommer att erbjudas den största katalogen på marknaden, med 
fler än 50 000 ljudböcker i biblioteket redan från start. Storytel lyfter en rad olika genrer, 
allt från bästsäljare till smalare genrer som sci-fi, nätbaserade romaner och affärslitteratur, 
allt för att kunna erbjuda en bred mix av titlar.  
  
”Ända sedan 2005 har Storytel varit en pionjär och en innovatör som skapat nya vägar för 
populärkultur - för skratt, lärande, och starka känslomässiga upplevelser. Det känns väldigt 
spännande att gå live i Sydkorea som är en pulserande digital och framåtlutad marknad, där 
vi hoppas på samma fina mottagande som vi haft på andra marknader där vi etablerat oss”, 
säger Ingrid Bojner, Chief Commercial Officer (CCO) på Storytel. 
  
Serena Park, Storytels landschef i Sydkorea: 
”Jag är säker på att Storytel kommer att kunna bli nästa stora underhållningsapp för 
alla sydkoreanska familjer. Vi har någonting för alla. Personligen lyssnar jag just nu på 
den skönlitterära författaren Kim Ae-ran, medan min dotter gillar att lyssna på Harry 
Potterserien på engelska. Och till min man som pendlar varje dag kommer jag 
definitivt att rekommendera en del fina föräldraskapsböcker.” 
  
För mer information, kontakta: 
Dan Panas, kommunikationschef 
Mobil: +46 701 865 290 
E-post: dan.panas@storytel.com 
   
Om Storytel 
  



Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med 
mer än 300 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer 
empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem 
som helst, var som helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital 
distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är en 
abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och 
Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts, Massolit, StorySide, Printz 
Publishing, People´s Press, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms, Norstedts kartor och 
Gummerus Kustannus. Ztory - en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en 
del av Storytel i januari 2019. Storytel finns idag på 19 marknader och har sitt 
huvudkontor i Stockholm. 
  
 
 


