
 

 

Adverty blir första VR/AR-bolag i världen att erhålla IAB UK 
Gold Standard Certificate för sin banbrytande annonsteknik 
 
Adverty AB (publ), ett ledande annonsteknikbolag inom mobilt, VR och AR, har i veckan tilldelats IAB's 
Guldstandard-certifikat, en utmärkelse och kvalitetsstämpel som validerar bolagets teknik och 
engagemang att tillhandahålla och exponera varumärken inom säkra ramar och miljöer inuti appar och 
spel, såväl mobilt som i VR och AR. Adverty blir därmed det första bolaget i världen inom virtual- och 
augmented reality att erhålla detta värdefulla certifikat. 
 
Certifikatet är en hörnpelare i IAB's (Interactive Advertising Bureau) uppdrag att bygga en hållbar framtid för digital 
annonsering. Hittills har storbolag som Facebook, Spotify, GroupM, AppNexus, Oath och Teads blivit certifierade, 
vilket positionerar Adverty som första immersiva techbolag att få utmärkelsen. 
 
Denna utmärkelse försäkrar annonsörer att Adverty utvecklar och tillhandahåller teknik för att varumärkessäkra 
miljöer för annonsering, förhindrar annonsbedrägeri samt skapar en trygg och positiv annonsupplevelse för 
konsumenten. 
 
"Vi har åtagit oss att göra saker och ting rätt för både annonsörer och konsumenter från allra första början och det 
är glädjande att se IAB uppmärksamma vårt arbete med att skapa säkra miljöer för varumärken som också tar 
hänsyn till åskådaren. Vi är övertygade om att framtidens digitala annonsering handlar om sömlös integrering och 
inte avbrytande eller störande intryck. Det här har varit vårt mantra sedan start och som ett resultat av detta har vi 
lyckats upprätthålla IAB's höga nivå av principer.", förklarar Adam Hemming, Adverty's försäljningschef. 
 
“Det är oerhört glädjande att erhålla IAB’s erkännande som ett resultat av vårt hårda arbete med målsättning att 
alltid leverera på högsta nivå. Jag är personligen väldigt stolt över detta erkännande från IAB.” säger Niklas Bakos, 
VD Adverty AB (publ). 
 
Läs mer om IAB's Gold Standard Certificate (på engelska) här: www.iabuk.com/goldstandard.  
 
 
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. 


