
 

 

Adverty och Verizon Media tillkännager ny affär som ger ett stort 
antal varumärken och målgrupper tillgång till Advertys innovativa 
annonsformat inom spel 
 
Adverty AB (publ) meddelar idag att ett avtal slutits med det globala media- och teknikföretaget Verizon 
Media, en avdelning inom Verizon Communications Inc, som inrymmer ett tillförlitligt ekosystem av 
premiumvarumärken och branschledande teknikplattformar inom media. Genom integrationen av 
Advertys plattform kommer Verizon Medias breda spektrum av annonsörer och målgrupper att få 
möjlighet att i stor skala ta del av Advertys sömlösa annonsytor. 
 
Adverty kommer att anslutas till Verizon Medias plattform på försäljningssidan (SSP), vilket möjliggör för bredare 
målgrupper att ta del av företagets unika och icke-störande annonserbjudande inuti spelupplevelser, så att 
varumärkesexponering och spelutvecklares monetärisering kan maximeras. 
  
Som den ledande in-game-plattformen för annonsörer, mediebyråer och spelutvecklare ger Adverty, genom sitt 
tillkännagivande, Verizon Medias kunder och partners storskalig och effektiv tillgång till in-game-annonsering. 
Samtidigt drar Adverty fördel av det växande antalet globala marknadsförare som vill annonsera genom spel via 
Verizon Media Ad Platforms – en gemensam plattform på köpsidan (DSP), där annonsörer kan planera, köpa och 
mäta kampanjer i miljöer med attraktivt innehåll som sträcker sig över alla digitala skärmar, från mobil till video, 
smart-tv (CTV), digital utomhusreklam (DOOH), over-the-top-tjänster (OTT), ledande spelkonsoler och in-game-
annonsering.  
  
”Vi har sett en massiv efterfrågan på annonseringsmöjligheter inom spelbranschen. In-game-annonseringen är 
ännu i sin linda, men kommer att växa oerhört under åren som kommer – och den här utvecklingen utgör en viktig 
milstolpe för Advertys etablering i sektorn”, förklarar Niklas Bakos, Advertys VD och grundare. 
  
Han fortsätter: ”Verizon Media har också sin egen DSP-plattform på köpsidan, vilket gör det här partnerskapet 
och den här integrationen extra spännande. I den spirande spelindustrin finns en ökande insikt om att våra format 
In-Play™ och In-Menu™ är det yppersta inom icke-störande varumärkesannonsering.” 
  
”Vårt mål är att hjälpa människor att få tillgång till information och underhållning, kommunicera och genomföra 
transaktioner, allt medan vi bygger nya kontaktytor mellan annonsörer och mediapartners”, säger Kri Carlet, VP 
International Sales på Verizon Media. ”Vare sig det gäller VR/AR, annonsering eller innehållsteknik är Verizon 
Media en innovationsinkubator som revolutionerar nästa generation av innehållsskapande och engagemang. Vi 
ser fram emot att lansera Advertys högvalitativa och attraktiva annonseringsmöjligheter inom spel som en av våra 
kunders mediekanaler. Det är en strålande möjlighet för varumärken att nå ut till sina målgrupper via en mycket 
engagerande och tillväxande miljö. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anders Rössel, Finanschef 
Telefon: +46 70 867 00 20 
E-post: ar@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 27 januari 2021. 
 

Corpura Fondkommission AB, tel. nr. +46 (0)722 52 34 51, 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, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London, New 

York och Lviv. Mer information på www.adverty.com. 
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