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Enad Global 7s virala framgång med My Singing 
Monsters har nu nått över En Miljard hashtags på 
Tiktok

I september firade Big Blue Bubbles spel My Singing Monsters 10 år. Efter en framgångsrik 
påskkampanj markerade 10-årsjubileet starten på en uppgång i My Singing Monsters virala 
framgång som tagit spelet till topp 10 i över 100 länder i kategorin iOS-spel och nått första platsen i 
mer än 15 länder.

Franchiset har sett en stor ökning av aktiva spelare på grund av den explosiva framgången som My 
Singing Monsters har sett på Tiktok med nu över 1,4 miljoner följare, över 120 miljoner videovisningar 
och över 1 miljard hashtag-omnämnanden över hela plattformen. Varumärket My Singing Monsters 
har förankrat sig som ett viralt fenomen med TikTok-skapare, och gett upphov till dussintals unika 
trender, hundratusentals inlägg och hundratals miljoner kombinerade visningar.

My Singing Monsters är ett gratisspel från EG7s affärsenhet Big Blue Bubble där spelare samlar och 
föder upp monster som sjunger och bidrar till att skapa en låt. Genom att bygga en samling monster 
kan spelarna köpa nya öar, som var och en har sin egen låt och nya monster som spelarna kan 
upptäcka.

My Singing Monsters finns på Android, iOS, Microsoft Windows och PlayStation. För mer information, 
besök .Big Blue Bubble
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OM EG7
EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, 
konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar 
sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina 
spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och 
Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ 
titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny och Elden Ring. 
Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Fireshine Games besitter expertis inom både 
fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 880 anställda i 
16 kontor världen över.
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https://www.bigbluebubble.com/home/games/my-singing-monsters-series/my-singing-monsters/
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