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Pressmeddelande 

Stockholm 7 maj 2020 

Bublar Group lanserar världens första platsbaserade MMORPG Otherworld Heroes i 

Sverige, Polen och Indonesien som första marknader. Spelet är nu tillgängligt på 

Appstore och Google Play 

  

- Jag är verkligen glad över att vi nu gör vårt eget spel Otherworld Heroes tillgängligt för att 

spela i länder med en hög andel hängivna spelare som en del av denna soft launch. Vi 

kommer kunna lära av spelare från olika marknader och kulturer. Det gör att vi kan finjustera 

innan vi öppnar fler marknader enligt vår lanseringsplan", säger Wictor Hattenbach, Game 

Studio Director på Bublar. 

Otherworld Heroes, baserat på Bublars tekniska plattform, gör det möjligt att skapa spel som 

kan bearbeta stora volymer av datatrafik i realtid och är kopplade till fysiska platser i den 

verkliga världen. Teamet fortsätter att höja ribban genom att finjustera Otherworld Heroes  

MMO-motorn men också genom att göra kontinuerliga förbättringar i spelet. 

Det nya spelet innehåller uppdrag, fiender och resurser för att utveckla spelare i sina äventyr 

genom flera världar av spelet (så kallade dimensions), jämfört med den första stängda 

betaversionen där spelarna bara fick uppleva den första världen. 

Det andra betatestet, som inleddes i mitten av februari, visar goda KPI:er som ligger över 

branschsnittet för retention och engagement för en begränsad testpool med 2300 spelare. 

Spelet kommer att finnas tillgängligt på iOS och Android och är gratis att ladda ner via 

Google Play eller App Store. 

Läs mer på: https://otherworldheroes.com/ 

Otherworld Heroes är nominerad i Auggie Awards 2020. Se videon här: 

Otherworld Heroes Auggie Awards nominering 2020 

 

 

För mer information kontakta: 
 
Wictor Hattenbach, Game Studio Director, Bublar Group  
email: wictor.hattenbach@bublar.com Telefon: 0763 188 097 
 
Maria A Grimaldi, CEO Bublar Group,  
email: maria.grimaldi@bublar.com Telefon:  070 828 38 34 
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Följ Otherworld Heroes på Social Media: 
 

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. 

 

G&W Fondkommission är bolagets Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm,  

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