
GONE FISHIN’

King listas på börsen  i 
New York
Det svenska spelföretaget King, som 
står bakom succéspel som Candy 
Crush Saga och Pet Rescue Saga, 
har ansökt om en IPO för listning 
på New York-börsen. 

Rackfish hostar kampanjsajter 
såsom candycrushsaga.com, såväl 
som community-fora som forums.
king.com. Alla är byggda runt 
samma verktyg, XCAP Social CMS, 
utvecklat av Josh.

 
KFC Ryssland - The 
Moviematic Machine
Inför lanseringen av sin nya 
baconburgare Bacon iTwister, 
förvandlades KFC-restauranger 
i Moskva och St Petersburg 
till filmstudios med en fullt 
autmatiserad filminspelningsmakin 
som callas “MovieMatic”. 
MovieMatic är programmerad att 
belysa, regissera, filma, redigera och 
efterbehandla en 45-sekunders film, 
samt ladda upp den till  YouTube. 
Kampanjen är gjord av Perfect 
Fools och video-backend:et drivs av 
Rackfish. Se mer på: 
www.kfc.ru/star

Streamio Live!
Vi har nöjet att presentera en utveckling av vår streamingtjänst 
som ger användaren möjlighet att strömma media direkt, vilket 
kan passa för olika live-evenemang, sportevenemang eller 
liknande. Streamio Live heter tjänsten som från och med mars 
månad finns i vårt utbud av tjänster.
Streamio Live bygger på Rackfish plattform 
för livestreaming och är mycket konkur- 
renskraftigt prissatt som Streamio Premium. 
Ett live-paket kostar från 990 kronor per 
månad och inkluderar hela 500 GB. För 
kunder med mer behov finns tilläggspaket för 
mer bandbredd, extrafunktioner såsom in-
spelning och möjlighet för besökaren att spo-
la framåt, bakåt, pausa och gå tillbaks till live, 

samt naturligtvis Rackfish Managed services 
och SLA för kunder med  behov av special-
anpassningar samt dygnet runt övervakning 
med åtgärd. För bolagsstämmor, kommun-
fullmäktige och andra möten erbjuder vi även 
Cloudbox, en spelare som gör det möjligt att 
visa synkroniserade powerpoints, agendor 
och hantera votering. Kontakta oss för mer 
information om live och video på nätet!
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