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BUBLAR SIKTAR PÅ KNOCKOUT MED NYTT RÖRELSESTYRT 
MOBILSPEL 
Idag släpper Bublar beta-versionen av mobilspelet Glowing Gloves på App Store. 
Bublar har skapat ett nytt boxningsspel där man förflyttar sin boxare i ringen genom 
fysiska rörelser i verkligheten. Spelet är byggt med augmented reality-teknik, Apple 
ARKit, och använder rörelsestyrningsteknik (motion tracking) som en ny dimension i 
mobilspel. 

”Glowing Gloves visar på ett helt nytt sätt hur vi kan använda den senaste augmented 
reality-tekniken för att skapa en innovativ spelupplevelse. Här använder vi rörelsestyrning - 
där motståndarens rörelser överförs till boxaren framför dig i realtid”, säger Magnus 
Granqvist, Bublars VD. 

”Vi har skapat en ny upplevelse som inte tidigare funnits i mobilspel. När man rör sig i 
verkligheten förflyttas boxaren i ringen. Det påminner om den omslutande känslan som finns 
i vissa VR-spel, vilket vi har försökt återge i mobilen. Börja träna i Franky’s gym, spela mot 
vänner och andra spelare i världen och bygg din boxningskarriär i med- och motgång”, säger 
Wictor Hattenbach, Game Studio Director på Bublar. 

 

 



 

 

För att styra boxaren går spelaren fysiskt runt med sin mobiltelefon. Genom att till exempel 
gå framåt, bakåt eller röra sig i sidled kan spelarna parera och förhålla sig till sin motståndare 
i spelet. För att boxas och göra olika slagkombinationer trycker och sveper man på 
mobilskärmen.  

”Glowing Gloves är inget man spelar stillasittande i soffan som många andra mobilspel. Det 
är ett aktivt player-vs-player (PvP) spel. Det känns bra att kunna erbjuda ett spel som får 
människor att röra sig fysiskt och på sikt skulle man kunna ha turneringar mellan spelare 
över hela världen.” fortsätter Magnus Granqvist. 

Spelet finns att ladda ner på Apple App Store. Glowing Gloves och är utvecklat för Apples 
iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X , 
iPhone XS , iPhone XS Max samt iPad.  

I betaversionen testar Bublar tekniken bakom spelet, interaktions- och speldesign. Glowing 
Gloves kommer successivt att utvecklas med mer innehåll, fler boxare och ett ökat utbud av 
tillbehör i den digitala butiken. Spelet är kostnadsfritt att ladda ner och har videoannonser 
samt köp-inuti-app som intäktsmodell. 

Mer information om spelet samt press-kit finns tillgängligt på: https://glowing-gloves.com/ 

 

OM BUBLAR GROUP 

Bublar skapar framtidens mobilupplevelser, 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 kan interagera och 
kommunicera med varandra.  
 
Bublar är noterat på NGM Nordic MTF. 
 

KONTAKT  
 

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm, Telefon: 08-559 251 20  
Hemsida: www.bublar.com, Magnus Granqvist, VD, investorrelations@bublar.com  
Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50. 
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