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Adverty Lanserar Plattform för Automatiserad 
Annonsering i framtidens mediekanal Mixed Reality 

 
Adverty AB (publ) avslöjar idag lanseringen av världens första nätverk för automatiserad 
annonsering i Mixed Reality genom sin patentsökta teknik för sömlösa annonser i 
HoloLensspelet PuzzlAR: World Tour. 
 
Mobilt Augmented Reality tog världen med storm sommaren 2016 med fenomenet Pokemon 
Go och har sedan dess vuxit till en tekniskt mer avancerad plattform tack vare stöd från 
Googles och Apples egna AR-initiativ ARCore och ARKit, vilka idag finns inbäddade i över 
500 miljoner mobiltelefoner och surfplattor världen över1. 
 
Augmented Reality som upplevs genom huvudburen teknik, ofta kallat Mixed Reality (MR), är 
dit denna teknik är på väg, med företag som Microsoft och Magic Leap som bygger smarta 
glasögon kapabla till att projicera fotorealistisk datorgrafik sömlöst in i din verkliga värld. 
 
Teknikskiftet mot den nästa skärmen som består av VR-headsets, AR-telefoner och MR-
glasögon håller redan på att hända och Adverty positionerar sig som en ledande aktör inom 
annonsteknik för dessa nya mediekanaler genom att idag avslöja lanseringen av världens 
första plattform för automatiserade (programmatiska) annonser i Mixed Reality. 
 
Lanseringen sker på Microsoft’s plattform för MR-glasögat HoloLens, där varumärken och 
marknadsförare nu kan annonsera på virtuella affischer och billboards placerade i 
konsumentens riktiga miljöer som en del av Mixed Reality-upplevelsen. Första utgivare att 
använda sig av Adverty’s MR-plattform för annonsmonetisering är Lissabon-baserade Bica 
Studios med sitt banbrytande HoloLens-spel “PuzzlAR: World Tour”. 
 

 
Bild direkt från HoloLens och spelet PuzzlAR: World Tour  
 
“Att flytta pusselbitar runt dig själv i din verkliga omgivning, som är fylld av virtuella objekt i 
hela ditt synfält, är något du måste se för att tro på”, menar Niklas Wallgren, 
affärsutvecklingschef på Adverty. ”Att möjliggöra en ny intäktsström för apputvecklare genom 
sömlös, icke-påträngande annonsering är precis vad Adverty handlar om och vi ser fram emot 



 

att ta vår monetiseringsplattform till fler kreatörer, spel och applikationer i framtiden”, 
fortsätter Wallgren. 
 
Adverty är det första annonsteknikbolag som utvecklar och fokuserar sin verksamhet inom 
områdena ”spatial computing” och Mixed Reality och bolaget finns på plats för att träffa 
annonsörer, kreatörer och utgivare på Magic Leap’s L.E.A.P.-konferens i Los Angeles den 9-
10:e oktober. 
 

 
Video direkt från HoloLens och spelet PuzzlAR: World Tour  
 
“När annonsering går från en liten tvådimensionell yta till ett mycket större tredimensionellt 
rum behöver reglerna och tankesättet för digital annonsering ändras”, påstår Adverty’s VD 
och medgrundare Niklas Bakos. ”Vi börjar med sömlösa, virtuella affischer och billboards för 
att göra det enkelt för varumärken och annonsörer att testa på detta nya medium med sitt 
befintliga kampanjmaterial. Men inom snar framtid kommer vi även att introducera helt nya 
annonsformat som är mer anpassade för möjligheterna kring Mixed Reality, tillägger Bakos. 
 
Bica Studios PuzzlAR: World Tour kan laddas ned och upplevas via länkarna nedan: 
 
Microsoft Store (HoloLens Mixed Reality): 
https://www.microsoft.com/en-us/p/puzzlar-world-tour/9p3rbtqsd24g 
 
Google Play (Android Augmented Reality): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BicaStudios.PuzzlAR_ARCore 
 
Apple Appstore (iOS Augmented Reality): 
https://itunes.apple.com/app/puzzlar-world-tour-lite/id1409595695 
 

1ARtillry Insights – Q4 2017 
 
Presskit: 
Bilder & video: http://bit.ly/AdvertyMR 
YouTube-video: https://youtu.be/IFtPy0sqDKE 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Niklas Bakos, VD 
Telefon: +46 703 66 96 46 
E-post: nb@adverty.com 



 

Om Adverty 
Adverty, grundat 2016, är ett annonsteknikbolag som sammanför varumärken med dess 
konsumenter på rätt tid och plats, genom sin banbrytande plattform för immersiva VR, AR 
och mobila upplevelser. Tekniken skapar en ny lättanvänd inkomstkälla för apputvecklare 
genom icke-påträngande, sömlös annonsering. Mer information på www.adverty.com. 


