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Pressmeddelande  

Stockholm 21 november 2019 

Bublar Group inleder samarbete med Amazon Game Tech  
och startar förhandsregistrering av mobilspelet Hello Kitty AR: 
Kawaii World  

Hello Kitty fans och spelare kommer, från och med idag, att kunna förhandsregistrera 

för det platsbaserade mobilspelet "Hello Kitty AR: Kawaii World" som kommer att 

lanseras under 2020. Den berömda Hello Kitty-karaktären, som grundades av japanska 

Sanrio, är ett av världens största mediafranchise. Spelet kommer att använda Amazon 

Game Techs back-end-infrastruktur. Bublar fortsätter att fira Hello Kitty  

45-årsdag i november med lansering av trailer och öppna för förhandsregistrering. 

Fans och spelare som har förhandsregistrerat kommer att vara pionjärer. De kommer bli de 
första som har möjligheten att spela mobilspelet med Hello Kitty och hennes vänner genom 
att delta i kommande soft-launches av spelet. Under perioden fram till lansering kommer de 
som förhandsregistrat sig att kunna ta del av spelnyheter, tävlingar och andra aktiviteter. 
 
Spelet kommer att testas på utvalda geografiska marknader under första halvåret nästa år i 
syfte att lanseras under sommaren 2020. 
 

- Sedan debuten i Japan 1974 har Hello Kitty inspirerat generationer runt om i världen 
med sitt positiva budskap om vänskap och vänlighet. Med detta spel från Bublar, kan 
hennes dedikerade fans spela med henne och Sanrios karaktärer, på sina mobil-
telefoner var de än är i världen i en mixad verklighet. Vi är glada att fortsätta att dela 
glädjen i Hello Kitty och Kawaii-livsstilen, säger Jiro Kishimura, VD, Sanrio Co Ltd. 
 

- Vi kan nu hänvisa spelare och fans till vår lanseringssida för Hello Kitty AR: Kawaii 
World. Detta är början på att skapa medvetenhet om detta spännande platsbaserade 
mobilspel som vi har i pipeline. Vi är glada att samarbeta med Amazon Game Tech 
och deras molninfrastruktur, säger Maria A Grimaldi, VD Bublar Group. 

 
I det platsbaserade AR-spelet har byggnader, vägar och parker omvandlats till en 
fantasivärld för Hello Kitty och hennes vänner, baserat på Google Maps-plattformen och 
integrerats i Bublar Groups spelplattform. 
 
Ge Hello Kitty din födelsedagspresent genom att förregistrera dig för 
Hello Kitty Kawaii World! 
 

- Föranmäl dig idag! Anmäl dig på hellokittykawaiiworld.com och se trailern 
- Bli först med att få de senaste nyheterna, delta i tävlingar och aktiviteter 
- Prova de kommande betaversionerna av "Hello Kitty AR: Kawaii World" 
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Registrera dig nu och se trailern på:  www.HelloKittyKawaiiWorld.com 
 
Trailer:  https://youtu.be/T_y4ZLFZ52M 
 
Följ Hello Kitty AR: Kawaii World I sociala medier: 
 

Facebook -  https://www.facebook.com/HelloKittyKawaiiWorld 
Instagram -  https://www.instagram.com/hellokittyarkawaiiworld 
Twitter -  https://twitter.com/KittyARworld 
YouTube -  https://www.youtube.com/channel/UCeUZbkRZQaZKjnk7n_CJ5_A/ 
 
 
För mer information kontakta: 
 
Maria Grimaldi, VD Bublar Group, mail: maria.grimaldi@bublar.com,  
Telefon: 070 828 38 34 
 
 
Om Sanrio 
 
Sanrio är det globala livsstilsvarumärke som är mest känt för popikonen Hello Kitty. Det är 
hem för många älskvärda karaktärer inklusive Gudetama, Chococat, My Melody, Bad Badtz-
Maru och Kerokerokeroppi, Sanrio grundades på filosofin ”Small Gift, Big Smile" -även en 
liten gåva kan ge lycka och vänskap till människor i alla åldrar. Sedan 1960 har denna filosofi 
varit inspiration för det breda spektrum av unika produkter och upplevelser som erbjuds av 
företaget. Idag finns mer än 50 000 Hello Kitty-brandade produkter i 130 länder. Sanrio har 
dessutom två temaparker i Japan; Sanrio Puroland och Harmonyland. De har även 
licensiering av Sanrio karaktärer för nöjesparker internationellt, inklusive i Kina. 
 
Om Amazon Web Services 
 
Under 13 år har Amazon Web Services varit världens mest omfattande och allmänt använda 
molnplattform. AWS erbjuder över 165 fullservice tjänster för beräkning, lagring, databaser, 
nätverk, analys, robotik, maskininlärning och artificiell intelligens (AI), Internt of Things (IoT), 
mobil, säkerhet, hybrid, virtuell och förstärkt verklighet (VR och AR), media och 
applikationsutveckling, distribution och hantering från 69 Availability Zones (AZs) inom 22 
geografiska regioner i USA, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, 
Hongkong Special Administrative Region, Indien, Irland, Japan, Korea, Mellanöstern, 
Singapore, Sverige och Storbritannien. Miljontals kunder, inklusive de snabbast växande 
start-up-bolagen, de största företagen och centrala myndigheter, anlitar AWS för sin 
infrastruktur, för att bli mer flexibel och reducera kostnader. Mer information om AWS finns 
på aws.amazon.com. 

Bublar Group  

Bublar Group AB (publ) är nordens ledande noterade XR-teknologibolag specialiserat inom 

Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Företaget erbjuder XR-lösningar inom E-

commerce,  Entertainment, Training och Manufacturing. I företaget ingår dotterbolagen 

Vobling, Sayduck och Virtual Brains. Bublar har huvudkontor i Stockholm och är noterat på 

Nasdaq First North Growth Market.  

In essence, Bublar Group will change the game. We change how we Work, Shop, and Play. 
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Bolagets aktie (BUBL) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm 

med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, 

email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50. 

mailto:ca@gwkapital.se

