
 

Mamboo Games lanserar sömlös In-Play™-annonsering i samarbete 
med Adverty 
 
Den ledande in-game-annonseringsspecialisten Adverty AB (publ) tillkännager idag ett partnerskap med 
Mamboo Games, som kommer att använda Advertys sömlösa In-Play™-format i sina allt mer populära 
spel. 
 
Mamboo Games – en belarusisk utvecklare och utgivare av framgångsrika hyper-casual-spel – har lanserat 
Advertys sömlösa In-Play™-annonsering i tre av sina succétitlar: Shift Race, Shift Princess och Folding Car 
Puzzle. 
 

 
 
Spelutgivaren fokuserar på spel i genrerna hyper-casual, casual och midcore. I kraft av en katalog med många 
miljoner nedladdningar erbjuder man också sakkunskap inom marknadsföring, speldesign och utgivning. 
 
”Vi har valt att samarbeta med Adverty på grund av deras pålitliga och lätthanterliga teknik, och den potential till 
omedelbart ökade intäkter som den innebär för våra spel. Vi har redan kommit igång på ett bra sätt, och det ska 
bli spännande att se vad vi kan åstadkomma inom ramarna för det här samarbetet”, säger Ivan Leshkevich, VD 
för Mamboo Games. 
 
“Mamboo är ett strålande tillskott till vårt växande utbud”, fyller Tobias Knutsson, Advertys VD, i. ”Deras spel ser 
fantastiska ut, har bra spelkänsla och är lätta att komma in i. Vi är stolta över att de vill samarbeta med oss och vi 
ser fram emot att få växa tillsammans nu när efterfrågan på annonseringsmöjligheter i spelsektorn bara ökar, i 
takt med att annonsörer kompletterar sin mediamix med spel och spelutgivare börjar använda de här nya 
monetäriseringslösningarna.” 
 
Nyheten följer på Advertys nyligen utannonserade partnerskap med InMobi och Verizon Media, som gör det 
möjligt för ett brett spektrum av samarbetspartners och annonsörer att få tillgång till Advertys annonsytor inuti spel 
och därmed nå ut till större målgrupper i spelsektorn, maximera varumärkesexponeringen och utgivarnas 
monetärisering. 
  
Samarbetet inleds i en dynamisk tid för såväl branschen som Adverty: intresset för annonsering inuti spel skjuter i 
höjden, samtidigt som Adverty har inlett ett nära samarbete med MOAT för tredjepartsverifiering av annonser och 
dessutom nyligen fått två patent kopplade till visningsbarhet godkända i USA. För närvarande rekryterar bolaget 
aktivt till ett flertal roller i alla delar av verksamheten för att förstärka organisationen. 
 
Länkar för att ladda ned iOS- och Androidversioner av spel från Apple App Store respektive Google Play finns 
här: 
 
Shift Race 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goplaytoday.shiftrace 
https://apps.apple.com/app/shift-race-fun-racing-3d-game/id1543891119 
 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goplaytoday.shiftrace
https://apps.apple.com/app/shift-race-fun-racing-3d-game/id1543891119


 

Shift Princess 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goplaytoday.shiftprincess 
https://apps.apple.com/app/id1567598257 
 
Folding Car Puzzle 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igdclub.foldingcar 
https://apps.apple.com/app/folding-car/id1548719345 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anders Rössel, CFO 
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 22 juni 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 och patenterade annonseringsteknik 
byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med 
icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa In-Play™ och In-Menu™ annonser. Adverty är grundat 2016 med 
kontor i Stockholm, London, New York, Madrid, Helsingfors, St Petersburg och Lviv. Mer information på 
www.adverty.com. 
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