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Bublar Group öppnar idag det andra betatestet av mobilspelet Otherworld Heroes. 

Spelet är byggt på Bublars egenutvecklade spelplattform och är världens första 

platsbaserade MMORPG där spelarna både kan se och samarbeta med varandra på 

kartan. 

Vidareutveckling av Otherworld Heroes har pågått sedan det första betatestet i april 2019 
och under fjärde kvartalet slutfördes de sista stora byggstenarna inför betatestet som nu 
påbörjas innan lansering senare under 2020. Under hösten publicerades Otherworld Heroes 
trailer som har fått bra genomslag i sociala medier. Marknadsföringsaktiviteter har startat för 
att bygga kännedom om spelet inför lanseringen. 

- Vi startade den här resan med en dröm att bygga ett fantastiskt och innovativt 
platsbaserat spel som ska hamna i en sweet spot i de bästa av världar från World of 
Warcraft och Pokémon GO. Tack vare teamets hårda arbete och magiskt värdefull 
feedback från våra spelare från första testperioden, har vi lyckats skapa världens 
första, och största, platsbaserade MMORPG där hela planeten utgör spelplanen, 
säger Wictor Hattenbach, Game Studio Director, Bublar Group.    

Det första betatestet genomfördes i april 2019 då tekniken testades skarpt för att få konkret, 
värdefull feedback. Data samlades in från över 6 000 spelare från 70 länder med god 
feedback och bra KPI:er som underlag och validering för fortsatt utveckling av spelet.  

Under den kommande betatestperioden kommer alla som deltog i första testperioden att 
bjudas in på nytt. De spelare som är fortsatt aktiva med sina hjältar i spelet kommer kunna 
fortsätta och ta med sin ”in-game progression” in i nästa testperiod. 

Nya spelare kommer att välkomnas in i spelet, dels alla som registrerat sig via spelets 
hemsida (otherworldheroes.com), dels genom användarförvärv (paid user acquisition) på 
strategiskt valda marknader och platser runtom i världen enligt spelets lanseringsstrategi. 

Den nya betaversionen av det platsbaserade spelet MMORPG för iOS och Android 
innehåller fler uppdrag, nya fiender, resurser för att föra spelarna vidare i sina äventyr genom 
flera världar i spelet (så kallade Dimensions), vilket är en stor skillnad mot den första 
betaversionen där spelarna endast fick uppleva den första världen. 

Flera nya funktioner är tillagda där spelare i lag kan ta sig an olika utmaningar. Spelet har 
också stöd för nya sociala funktioner, bland annat Clans, ofta benämnd som “guild” i andra 
spel. Där kan spelarna bilda lag via sin klantillhörighet och tillsammans bekämpa fiender, 
samla ihop resurser och lösa uppdrag för att kunna låsa upp unika belöningar. 

tel:+46855925120
http://otherworldheroes.com/
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För mer information kontakta: 
 
Wictor Hattenbach, Game Studio Director, Bublar Group email: 
wictor.hattenbach@bublar.com Telefon: 0763 188 097 
 
Maria Grimaldi, VD Bublar Group, email: maria.grimaldi@bublar.com,  
Telefon: 070 828 38 34 
 
 

Registrera dig nu och var med och testa! 
 

 
 
 

och se trailern på:    

 
Youtube- Otherworld Heroes Announcement trailer 

 

 
Följ Otherworld Heroes I sociala medier: 
 

Facebook   Otherworld Heroes Facebook 

Instagram   Otherworld Heroes Instagram 

Twitter   Otherworld Heroes Twitter 

Reddit Otherworld Heroes Reddit 

 
 

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. 

 

Bolagets aktie (BUBL) handlas 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 
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