
 

 

Adverty fortsätter sin snabba expansion med utnämning av Johanna 

Nymberg som global affärsutvecklingschef 
 
Den ledande in-game-annonsplattformen Adverty tillkännager att Johanna Nymberg rekryterats som 

affärsutvecklingschef för att föra ut Advertys sömlösa in-game-erbjudande till fler spelutvecklare runt om i världen. 

 

Adverty AB (publ), den ledande in-game-plattformen för annonsörer, mediebyråer och spelutgivare, tillkännager att 

Johanna Nymberg rekryterats som affärsutvecklingschef med uppdraget att stå i spetsen för det innovativa företagets 

fortsatta tillväxt. Rekryteringen följer på öppnandet av nya kontor runt om i Europa och Asien-Stillahavsregionen och 

ett antal seniora rekryteringar som genomförts tidigare under året. 

  

Advertys mission är att leverera sömlös annonsering som knyter samman varumärken med målgrupper inom gaming – 

allt med hjälp av sin revolutionerande teknik utvecklad för spel. 

  

Nymberg kommer att ansvara för att globalt driva intäkter till spelutvecklare. Med omfattande erfarenhet inom den 

digitala mediesektorn kommer hon senast från en roll som Senior Publisher Growth Manager på AdColony, en av 

världens största mobilannonseringsplattformar med bas i London och Singapore. 

  

Hon kommer att arbeta sida vid sida med Niklas Wallgren och Christian Atack med att skapa kontakter med utgivare 

och spelutvecklare i hela världen och sprida tillgången till och kännedomen om Advertys unika SDK för in-game-

annonsering med formaten In-Play™ och In-Menu™. 

  

”Advertys format erbjuder stora fördelar för varumärken och utgivare. Det som gör rollen extra spännande är att det 

fortfarande är ett nytt format för annonsmonetärisering. Adverty sätter verkligen en ny standard för intäktsskapande, 

och jag kommer att driva nya spelintegreringar och bredda användningen av plattformen genom värdeskapande avtal 

och strategiska, långsiktiga partnerskap som kommer att ytterligare etablera Adverty som det ledande företaget inom in-

game-annonsering”, förklarar Nymberg. 

 

”Vi är mycket glada att kunna välkomna ännu en av branschens tungviktare till teamet”, tillägger Niklas Bakos, 

Advertys VD och grundare. ”Johanna är en välrespekterad ledare med massiv erfarenhet av spelsektorn och ett utmärkt 

kontaktnät inom kretsen av spelutgivare. Hon går alltid i bräschen för branschens utveckling.” 

 

Expansionen av verksamheten beror på att antalet annonsörer som är ute efter storskaliga in-app-

annonseringsmöjligheter hela tiden växer, liksom antalet utgivare som vill monetärisera sitt spelutbud med hjälp av 

icke-störande varumärkesannonser. 

 

”Varumärkesannonsering inuti spel är just nu under kraftig tillväxt globalt, och Advertys format är otroligt spännande 

jämfört med traditionella banner- och displayannonser”, fortsätter Nymberg. ”Spelutvecklare är ivriga att finna nya 

former för att samarbeta med varumärken och driva intäkter utan att gå tillbaka till störande format som inverkar 

menligt på spelupplevelsen. Advertys erbjudande representerar framtiden för in-game-monetisering i ett av 

mediavärldens mest okända gränsområden”. 

 

 

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 2 november 2020. 
 

Augment Partners AB, tel. nr. +46 8-505 65 172, är bolagets mentor på NGM Nordic SME. 

 

Om Adverty 

Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. 

Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, 

mailto:nb@adverty.com


 

 

lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London och Lviv. Mer information 

på www.adverty.com. 

http://www.adverty.com/

