
 

 

Adverty tecknar annonsavtal med Fetch och Mozilla för att 
marknadsföra Firefox Reality-webbläsaren i Virtual Reality 
 
Adverty, den ledande immersiva annonseringsplattformen för mobil, VR och AR, lanserar en ny 
reklamkampanj med Mozilla för att marknadsföra Firefox Reality-webbläsaren inom sitt ständigt växande 
VR-nätverk av spel och appar. Affären är undertecknad med Mozillas mediebyrå Fetch, en Dentsu Aegis 
nätverksägd mobil specialist. Ordervärdet är inte signifikant och anges därför inte. 
 
Firefox Reality, en webbläsare avsedd för användning i ett VR-headset, släpptes i september i år och riktar sig till 
användare av Virtual Reality (“VR”). Reklamkampanjen går via Advertys plattform och använder bilder och videor i 
VR-miljöer levererade på ett kontextuellt och sömlöst sätt inom olika spel och upplevelser. 
 
Ordervärdet av annonseringsavtalet är inte signifikant. Avtalet utgör dock en tydlig bekräftelse på intresset för 
Advertys nya annonseringsplattform och erbjudande. 
 
Adverty har varit banbrytande för reklam i VR och Augmented Reality (“AR”) sedan 2016, med fokus på sömlösa 
integreringar för att minimera störande moment och samtidigt bevara varumärkessäkerhet. Bolagets metodik av 
annonsering har nyligen tilldelats IAB’s Gold Standard Certificate. 
 
"Vi börjar se konsumenterna använda VR och AR mer och mer varje dag och båda kommer att bli allt viktigare 
kanaler för konsumenter och annonsörer framöver. Vi är glada över att ett sådant innovativt varumärke som Mozilla 
ser värdet i det vi byggt och vi ser fram emot att arbeta nära dem och deras mediebyrå, Fetch, för att leverera en 
ny och spännande upplevelse för deras varumärke och publik." säger Adam Hemming, försäljningschef på 
Adverty. 
 
Kampanjen kommer att pågå i en månad, under december och januari, i USA och Japan och kan upplevas i VR-
miljöer som bland annat No Horizon, VR Thrills, VR Abyss och VR Roller Coaster. 
 
 
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 19 december 2018. 
 
Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic 
MTF. 
 
 
Om Adverty   
Grundades 2016 och har tagit fram en annonsplattform för mobil, VR och AR. Plattformen skapar möjligheter för 
varumärken att synas hos konsumenterna på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Dess plattform låter skapare av spel och 
applikationer att snabbt och enkelt generera intäkter med hjälp av icke-påträngande, integrerad reklam. Mer 
information finns på www.adverty.com. 


