
 

 

Adverty’s Unity SDK går från beta till publik version med 
förbättrad prestanda och nya funktioner 
 
Adverty, den ledande immersiva annonseringsplattformen, släpper idag version 1.0 av sitt 
utvecklingsbibliotek, på engelska Software Development Kit, "SDK", för Unity-baserade applikationer i 
mobil, VR och AR. Offentliggörandet möjliggör ökad kompatibilitet, förbättrad prestanda och nya 
funktioner för annonsörer. 
 
Unity är den ledande spel- och applikationsutvecklingsmotorn med stöd för över 25 olika plattformar, 
innefattande PC/Mac, mobil (Android/IOS) , konsoler, VR, AR och webben. 
 
Genom att stödja Unity kan Advertys teknik inom några minuter integreras i mer än hälften av dagens mobila 
spel och mobilapplikationer hos Google Play / Apple Appstore och mer än 70% av alla applikationer som 
någonsin skapats för VR och AR (1). 
 
Adverty SDK för Unity är ett utvecklingsbibliotek/SDK för utvecklare som gör det möjligt att dra och släppa 
annonsytor direkt i virtuella spel- och applikationsmiljöer. Installationsprocessen och integrering av biblioteket 
går snabbt och enkelt, vilket möjliggör för utvecklare att generera inkomst från sina skapelser inom några 
minuter. 
 
Plattformen har befunnit sig i sluten beta sedan företaget lanserade sin VR-plattform sent i fjol. Adverty’s 
lanseringspartner, The Coca-Cola Company, annonserade i över 1,5 miljoner virtuella Coca-Cola skyltar med 
jultema i diverse Adverty-stödda VR-spel över världen under den perioden.  
 
"Vår största lansering hittills är designad från grunden upp med fokus på modularitet och flexibilitet. En plattform 
som kan visa annonser som vi är vana att se dem idag, med tillägg av Advertys banbrytande “in-game” koncept, 
och som slutligen också från start stödjer funktionalitet för hur vi förväntas vilja se dem i framtiden", förklarar 
Emilio Lando, CTO Klient för Adverty.  
 
Den nya plattformen är optimerad för merparten av dagens konsumenthårdvara och levereras med efterlängtade 
funktioner te.x “click-to-web”, en interaktionsmetod där användaren förflyttas från de sömlösa annonserna inom 
spelvärlden direkt till avsedd webbplats utan att avsluta mobil-, VR- eller AR-applikationen. 
Adverty’s SDK version 1.0 för applikationsutvecklare kan laddas ner genom att registrera sig på 
www.adverty.com. Programvaran är gratis och Adverty tillämpar en modell med andelskommission som baseras 
på den faktiska intäkt annonserna genererar. 
 
(1) https://techcrunch.com/2018/09/05/unity-ceo-says-half-ofall-games-are-built-onunity 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Niklas Bakos, VD 
Telefon: +46 703 66 96 46 
E-post: nb@adverty.com 
 
 
Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 14 december 2018. 
 
Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic 
MTF. 
 
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. 


