Công ty TNHH Công nghệ Thông tin The9,
Thượng Hải – Trung Quốc là một trong những nhà phát
triển và vận hành trò chơi trực tuyến lớn nhất ở Trung
Quốc, nhằm mục đích tạo ra một lối sống giải trí trực
tuyến mới cho người dân thành thị thông qua "nghệ thuật
thứ chín" trên thế giới. Trong "thành phố" này: đam mê,
sức sống và sự lãng mạn luôn đồng hành cùng nhau;
bình đẳng, tôn trọng và quan tâm tràn ngập trong đó.
"The9" là một nhà phát triển và điều hành trò chơi
tại Trung Quốc, được thành lập vào năm 1999 và được
niêm yết trên Nasdaq (NCTY) vào năm 2004. The9 trực
tiếp hoặc thông qua các công ty con của mình đã phát
triển và vận hành các trò chơi trực tuyến, mạng xã hội ở
Trung Quốc Đại lục, bao gồm "Truyền thuyết thần tiên",
"Chiến binh tái huyết", "Bóng rổ tái máu", "Bóng tái
máu" và " Tam Quốc tướng”. Ngoài ra, The9 cũng đã có
được độc quyền vận hành các trò chơi trực tuyến như
Planetside 2 tại Trung Quốc. The9 cũng đang tập trung
vào việc nghiên cứu và phát triển độc lập các trò chơi
mạng xã hội trong đó có trò chơi “Firefall”. Năm 2010,
The9 cũng thành lập một đơn vị kinh doanh Internet
không dây, dành riêng cho các ứng dụng Internet không
dây và các doanh nghiệp liên quan đến nền tảng game
trực tuyến

Cho đến nay, các sản phẩm của The9 bao gồm
Miracle (MU), Happy Journey to the West, Sword of
Excellence (GE), Miracle World (SUN), Ghost Wars
(GW), Dark Gate (Hellgate: London), Fantasy World,
Ragnarok 2 (tên dự kiến) (RO2), Emil Chronicle Online,
Huxley, EA Sports FIFA Online, Audition 2 (Được đặt
tên tạm thời là AU2).

