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Pressmeddelande 

Stockholm, 10 januari 2019 

Alienware och Tobii öppnar Alienware Academy 

för e-sportare 

Idag, på CES 2019, öppnade Alienware officiellt sin nya online-plattform för tävlingsinriktad 

spelcoaching, AlienwareAcademy.com. Akademin är ett samarbete mellan Tobii och 

Alienware, och är den första i sitt slag med lektioner som berikats med eyetracking-insikter 

från Tobii. Plattformen kommer att erbjuda ett kontinuerligt växande utbud av lektioner, 

självstudiekurser och interaktiva övningar där spelare på alla nivåer kan lära sig av tips och 

trick från proffs om hur de kan förbättra sina färdigheter och ta sitt spelande till nästa nivå.  

”Med Alienware Academy demonstrerar Alienware och Tobii sitt engagemang för det snabbt växande 

ekosystemet inom e-sport. Med unika verktyg och ett exklusivt innehåll erbjuder Alienware Academy 

värde för e-sportare som vill lära sig direkt från proffsen”, säger Jonas Jerebko, ägare till e-

sportorganisationen Renegades. ”Om du vill lära dig några av våra hemligheter så ta några minuter 

och spana in Alienware Academy!”  

Vid starten erbjuder Alienware Academy följande: 

• Videolektioner för så kallade first person shooter-spel från topprankade proffs och e-sportlag, 

bland annat Team Liquid, Renegades och Jordan Gilbert (n0thing).  

• En anpassad karta eller skjutbana som utmanar spelaren i att förbättra reaktionstid och snabbhet 

genom fokuserade träningsspår. Spelare med eyetracking från Tobii får ytterligare insikter om 

sina prestationer.  

”Att introducera nya sätt för spelare att engagera sig är bara en del av vad Alienware bidrar med till 

spelindustrin. Det vi nu gör med Alienware Academy bygger på årtionden av erfarenhet inom e-sport 

där vi erbjuder unika insikter, unikt innehåll och teknik för e-sportare som vill träna och utvecklas 

genom en engagerande och lättanvänd online-plattform”, säger Christopher Sutphen, 

marknadsföringschef på Alienware.  

”Alienware Academy är en otrolig möjlighet för Tobii att få ut eyetracking till tävlingsinriktade spelare 

och samtidigt arbeta med proffs för att få fram värdeskapande insikter. Vi har arbetat sida vid sida 

med Alienware för att skapa en träningsportal som successivt ska utökas för att erbjuda ett stort utbud 

av speltitlar, genrer och färdigheter”, sa Matt Tullis, affärsutvecklingsansvarig inom e-sport på Tobii.  

För mer information och för att prova på Alienware Academy, besök www.AlienwareAcademy.com. 

Kontakt 

Patrik von Bergen, CMO, Tobii Tech, tel: 076-631 07 35, e-post: patrik.von.bergen@tobii.com  

Om Tobii 

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni 

med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox 

gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av personer 
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med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och -tjänster som idag 

används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 

bästa universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom 

datorspel, persondatorer, virtual reality, augmented reality och smartphones. Tobii har sitt 

huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 1 000 

anställda. Mer information finns på www.tobii.com. 
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