
BUBLAR FÖRBEREDER LANSERING AV UNIKT SPORTSPEL

Genom att använda den senaste augmented reality-mjukvaran från Apple ARKit har Bublar skapat en 
ny form av boxningsspel där spelarna kan styra och kontrollera sina boxare genom s k motion tracking 
via mobiltelefonen, och därigenom tävla mot andra boxare i världen.  Bublar bedömer att bolaget blir 
en av de första spelutvecklarna i världen att lansera ett sportspel i den här formen baserat på Apples 
AR-teknik för mobiler.

Bublar bjuder in att delta i den kommande betaversionen av mobilspelet som kommer heta ”Glowing 
Gloves”. 

     ”Vi har skapat en ny upplevelse som inte ses i något annat mobilspel. Börja träna i Frankys autentiska  
     gym, spela mot vänner och andra spelare och bygg din boxningskarriär i med- och motgång”,  
•   säger Wictor Hattenbach, Game Studio Director på Bublar.

     ”Genom ”Glowing Gloves” visar vi på ett nytt sätt hur den senaste augmented reality-tekniken skapar 
•   helt nya mobilspelupplevelser. I detta fall genom rörelseigenkänning där motståndaren i realtid 
•   positioneras framför dig i rummet”, säger Magnus Granqvist, Bublars VD.

”Glowing Gloves” släpps i s k sluten beta under april och baseras initialt på iOS 11 för iPhone 7 Plus, 
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X samt iPad Pro. Vi tar nu upp intresseanmälan att delta i den kom-
mande testversionen via  https://glowing-gloves.com.

Bublar utvecklar samtidigt ett platsbaserat MMORPG-spel (Massively Multiplayer Online Role Playing 
Game) för iOS och Android som kommer att presenteras senare.

BUBLAR I KORTHET 
Bublar skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla spel och appar som kombinerar den 
senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten augmented reality (AR) och platsbaserade tjänster. 
Bolaget har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör för bolaget att skapa mobilspel och 
tjänster där stora volymer av användare i realtid visuellt kan interagera och kommunicera med varandra.
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