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Crunchfishs partner Nibiru har tecknat avtal avseende 
Polaroid AR-glasögon 
 
Crunchfishs partner och återförsäljare Nibiru tecknar avtal med kinesiska Shenzhen 
ARTS-STAR Technology avseende AR-glasögon under varumärket Polaroid. Nibiru 
kommer att leverera sin AR-plattform, med integrerad geststyrning från Crunchfish, 
för användning i AR-glasögon av märket Polaroid.  
 
Nasdaq First North-listade Crunchfish ingick partnerskap med det kinesiska företaget Nibiru 
2018, vilket innebar att Nibiru blev återförsäljare av bolagets geststyrningsteknologi som en 
integrerad del av Nibirus mjukvaruplattform för AR/VR produkter. 

Nibiru har nu tecknat avtal med kinesiska Shenzhen ARTS-STAR Technology, där ARTS-
STAR ska nyttja Nibirus plattform inklusive mjukvaran för geststyrning, i AR-glasögon av 
märket Polaroid. 

AR-glasögonen ska initialt säljas i Kina men planen är att på sikt adressera en global 
marknad. De har en konsumentprofil men kommer också att marknadsföras inom andra 
marknadssegment som museer och utbildning. 

"Samarbetet mellan Nibiru och Crunchfish förbättrar interaktionsmöjligheterna i Nibirus AR-
plattform. Användarvänligheten och strömsnålheten i geststyrningsmjukvaran adderar ett 
flertal användarscenarier inom XR. Samarbetet mellan Nibiru och Crunchfish stärker båda 
bolagen och skapar en ökad användarvänlighet i AR/VR miljö", säger Nibirus Vice President 
Peter Liu. 

"På grundval av att inte öka hårdvarukostnaden fokuserar vi på att göra våra produkter och 
interaktion med dem så enkel och användarvänlig som möjligt. Samarbetet stärker våra 
produkter och därigenom också vår konkurrenskraft. Nibirus och Crunchfishs integrerade 
lösning gör det möjligt för oss att fullt ut fokusera på produktionen, säger Polaroids General 
Manager Jeff Zou. 

"Vi är väldigt glada över samarbetet med Nibiru och att vara en integrerad del av deras AR-
plattform. Polaroid är ett starkt varumärke med stora möjligheter och det är även positivt för 
den fortsatta marknadsföringen av vårt gemensamma erbjudande med Nibiru", säger 
Crunchfishs VD Joakim Nydemark. 

Samarbetet mellan Nibiru och Crunchfish kring Polaroidglasögonen stärker ytterligare vår 
position som en av de ledande leverantörerna av geststyrningsteknologi för AR-glasögon. 
Under det senaste året har Crunchfish ingått flera strategiska partnerskap med stora globala 
aktörer. Detta har resulterat i ett globalt nätverk av partners, vilket är en viktig faktor för 
framgång på en växande marknad. 

 
För ytterligare information kontakta: 
VD Joakim Nydemark 0706 351 609,  
ir@crunchfish.com 
 



 

 
Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10 
 
Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads-
missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 
15 mars 2019. 
 
 
 
Om Crunchfish – crunchfish.com 
Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented 
reality. Verksamheten kring Mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets-
baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och 
betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR 
erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av 
de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och 
Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i 
Malmö. 
 
 


