
 

 

Adverty aktiverar BidSwitch-integreringen med programmatiska 
kampanjer från Coca-Cola, Red Bull, Lenovo, Asus och andra 
varumärken genom Admixer 
 
Coca-Cola, Red Bull, Lenovo och Asus-kampanjerna med flera lanseras nästa vecka genom DSP-partnern Admixer 
och blir en del av de första programmatiska annonserna att visas sömlöst i mobilspel. 
 
Adverty AB (publ) var det första bolaget i världen att utveckla en programmatisk lösning för sömlös reklam inom ett brett 
område inkluderande spel på mobil, VR och AR. Bolaget meddelade tidigare i år att man färdigställt den tekniska 
integreringen med BidSwitch, som är en av de ledande aktörerna inom programmatisk annonsteknik, för att möjliggöra 
direktåtkomst till de hundratals DSP:er (Demand-Side-Platforms, dvs mediebyråer och varumärkens köp-plattformar) i 
deras infrastruktur. 
 
Adverty aktiverar nu denna integrering med annonskampanjer för Coca-Cola, Red Bull, Lenovo, Asus och andra 
varumärken genom DSP-partnern Admixer inom BidSwitch-ramverket. Kampanjerna lanseras nästa vecka för 
konsumenter i Ryssland och CIS-länderna och möjliggör icke-påträngande annonser i mobil- och VR-spel. Affären innebär 
även den första leveransen av programmatiska, sömlösa annonser till mobilspel. 
 
Adverty’s nätverk för VR-annonsering växer kraftigt och når för närvarande över 40 tusen VR-användare dagligen i ca 20 
olika spel. Bolagets nätverk för vanliga mobilspel expanderas också i och med förra månadens kommunike avseende avtal 
med ett ledande eSport-mobilspel som har över 1 miljon unika spelare varje dag. När eSport-spelet lanserats globalt med 
Adverty’s annonsteknik finns potential att leverera ca 500 miljoner annonser till spelet per månad baserat på genomsnittlig 
speltid och antal aktiva användare. 
 
Varje programmatisk kampanj i Adverty’s nätverk förväntas generera mellan 50.000 och 1.000.000 SEK i intäkter. 
Ordervärdet i den första affären med Admixer är 200.000 SEK. 
 
 
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 9 maj 2019. 
 

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. 
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