
 

 

  
 

 
 

 

                              
 
 

GlobalFun tecknar avtal för nya spel med Lunagames 

 

Karlskrona, 1:a April 2008 – GlobalFun, som publicerar och utvecklar mobila spel, och 

Lunagames, en högkvalitativ spelutvecklare, har idag offentliggjort att GlobalFun kommer att 

distribuera Lunagames senaste titlar. 

 

Avtalet som tecknats gör GlobalFun till exklusiv publisher för Lunagames spel i Nord och 

Sydamerika samt utvalda kanaler i EMEA (Europa, Mellanöstern och Affrika). De senaste spelen 

som Lunagames släppt innefattar Stratego® Fortress och Premier League Darts™. GlobalFun 

har även tidigare arbetat med Lunagames spel för dessa marknader och har lanserat dem med 

operatörer som använder J2ME såväl som BREW teknologi. 

 

“Lunagames och GlobalFun delar en lång och framgångsrik gemensam historia. Vi är glada över 

att Lunagames på detta sätt igen visar sitt förtroende för det vi gör. Deras spel gör alltid bra ifrån 

sig och delar våra egna principer om hög kvalitet och ett högt värde för slutkonsumenten. De 

nya titlarna är inget undantag från detta” kommenterade Bertil Krumnack, Executive VP Sales 

and Business Development, som ansvarar för GlobalFun’s content acquisition. 

 

“De spel som vi tidigare lanserat genom GlobalFun har alltid hanterats på ett professionellt sätt 

och därför var valet för oss att fortsätta med GlobalFun enkelt. För Lunagames som leverantör i 

en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att jobba med rätt företag som också visat resultat” 

kommenterade Richard Hazenberg, VD för Lunagames. 

 

 



 

 

  
 

 
 

 

                              
 
 

Om Lunagames  

Lunagames är en global producent av kreativ marknadsdriven mobil underhållning. Lunagames 

utvecklar både egna spel och spel baserade på existerande varumärken för att leverera 

innovativa nya mobila format. Lunagames spel distribueras globalt till samtliga större 

telefomodeller.. 

 

Om GlobalFun  

GlobalFun är en ledande förläggare och utvecklare av mobil underhållning med inriktning på 

mobila spel. GlobalFun levererar högkvalitativa mobila spel på en global basis genom sina goda 

relationer med några av världens främsta operatörer, telefontillverkare och e-tailers. Sony 

Ericsson, AT&T, Ericsson, T-Mobile, Boost, Sprint/Nextel, Verizon Wireless, TeliaSonera, Ubbi,  

Vodafone, Jamba, Proximus, Mobistar, Aspiro (inpoc.se och mer), Rogers/Fido, Telefonica 

Moviles, Claro, Personal, China Mobile och många fler är alla en del av GlobalFuns globala 

distributionsnätverk. GlobalFun ar ett Svenskt bolag med kontor i Nord America, Syd Amerika 

och Europa. För mer information of GlobalFun, nyheter och våra kunder gå till vår hemsida 

www.globalfun.com  

 

För mer information om GlobalFun, vänligen kontakta:  

Marcus Johansson, VD, +46 455 61 50 39, marcus.johansson@globalfun.com 

 

För mer information om Lunagames, vänligen kontakta: Richard Hazenberg, CEO, 

richard.hazenberg@lunagames.com  

 


