
Banijay Brands och Qiiwi Games ingår avtal om mobilspel kring
varumärket Extreme Makeover: Home Edition

- Flerårigt licensavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett match-3-spel -

Banijay Brands och mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games offentliggör idag att man ingått ett strategiskt
samarbetsavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett match-3-spel under varumärket Extreme Makeover: Home
Edition.

I samarbete med Banijay Brands kommer Qiiwi Games att ansvara för utveckling, publicering och marknadsföring av det nya
spelet som kommer baseras på den globala renoveringshiten Extreme Makeover: Home Edition. Pusselspelet kommer att
fokusera på att attrahera traditionella användare såväl som fans av showen, samt dra nytta av marknadsföring i sociala
kanaler/nätverk hos Banijay och Extreme Makeover: Home Edition.

Bolagen har kommit överens om ett flerårigt licensavtal i syfte att lansera spelet internationellt under senare delen av 2021.

TV-serien Extreme Makeover: Home Edition är känt för att visa upp fantastiska berättelser, inspirerade volontärer och
häpnadsväckande husrenoveringar för familjer som på ett eller annat sätt råkat illa ut. Husrenoveringarna inkluderar interiörer,
exteriörer och landskapsarkitektur där allt genomförs inom en veckas tid. TV-serien återvände framgångsrikt med nya
säsonger i USA och Brasilein under 2020.

Spelet kommer sammanföra Qiiwi Games etablerade metagaming-strategi med Extreme Makeover-formatet som innebär
fängslande historier tillsammans med ett stort urval av renoverings och dekorationsalternativ för spelarna att ansvara för.

Lex Scott, Head of Business Development, Gaming and Gambling på Banijay Brands kommenterar:

“Extreme Makeover: Home Edition is a brand that has great potential in the gaming space, where the audience and fans of
the IP  are a good fit for the game design and format. We expect significant interest and Qiiwi have the proven experience
to make this game a success.”

Erik Dale Rundberg, VD på Qiiwi Games kommenterar:

“Vi är extremt stolta över att kunna addera Extreme Makeover: Home Edition till vår portfolio av spel inom vårt
affärsområde “Branded Games” och vi ser det som en perfekt match mot vår målgrupp “Casual Gamers”. Med vår
erfarenhet kring att skapa spel baserat på välkända internationella varumärken har vi stora förväntningar på att detta spel
kommer vara en mycket framgångsrik speltitel att addera till vår portfölj.

Vi har alla ingredienser i detta koncept och format för att skapa ett mycket engagerande och roligt spel där spelarna tar
kontrollen över hur renoveringsprocessen utvecklar sig i de olika projekten.”



Denna information är sådan som Qiiwi Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2021.

För ytterligare information:
Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB 
Telefon: +46709260697
erik@qiiwi.com

Rae Langford
Head of Corporate Communications @Banijay
Telefon: + 44 (0) 7958577148
rae.langford@endemolshine.com

Om Banijay

Banijay stands as the largest international content producer and distributor; home to over 120 production companies across
22 territories, and a multi-genre catalogue boasting over 88,000 hours of original standout programming.

A collective of creative entrepreneurs, the group represents some of the biggest global brands including Survivor, Big
Brother, Peaky Blinders, Temptation Island, MasterChef, Wallander, The Kardashians, Mr Bean, The Wall, Hunted,
Black Mirror, Extreme Makeover: Home Edition and Deal or No Deal among others. Imagining and delivering high-quality
multi-genre IP that was born locally and travels globally, the business offers the best stories told the best way.

Built on independence, creative freedom, entrepreneurialism and commercial acumen, the company, launched in 2008,
operates under the direction of Chief Executive Officer, Marco Bassetti.

Om Qiiwi Games AB

Qiiwi Games är en utvecklare och publicist av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande
verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att
utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är
”Adventures for Everyone".


