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Angry Birds 2 saapuu AppGalleryyn – Hauskoja haasteita ja
tarjouksia Huawei-käyttäjille

 
Angry Birds -sarjan pelejä on ladattu ympäri maailman yli 4,5 miljardia kertaa. Nyt äärimmäisen
menestynyt mobiilipeli Angry Birds 2 lennähtää myös AppGallery-sovelluskauppaan ja tuo pelin
omaleimaiset, possuja poksauttelevat pelimekaniikat Huawein maailmanlaajuisen yleisön
saataville.

Rovio kutsuu mobiilipelaajat taistelemaan possuja vastaan ja pelastamaan munat Angry Birds 2
-pelissä. Pelaajat voivat hioa taitojaan ritsan käytössä, nousta tuloslistoilla, lisätä tuhovoimaa sulkien
avulla värvättävillä lisälinnuilla ja kisata tapahtumissa kausittain vaihtuvista hatuista.



Alkuperäinen Angry Birds tunnetaan ansaitusti pelinä, joka nosti mobiililaitteet varteenotettavaksi
pelialustaksi. Angry Birds 2 kuitenkin kasvatti sarjan suosittuutta entisestään seuraavan tason Angry
Birds -pelikokemuksellaan.

Angry Birds 2 on ensimmäinen AppGalleryssä julkaistava Rovio-peli, mutta peliin perustuva elokuva
on jo saatavilla Huawei Video -palvelussa1. Pelaamisen ohella Huawei-käyttäjät voivat pian
personoida puhelimensa Angry Birds 2 -aiheisten Huawei-teemojen avulla. Samoin Huawein
älykellojen ja aktiivisuusrannekkeiden omistajat pääsevät pian käsiksi Angry Birds 2 -kellotauluun.

(Yllä olevat tuotekuvat ovat vain kuvituskäyttöön. Lopulliset kellotaulut voivat erota kuvituksesta.)

Huawei tukee pelin julkaisua tarjoamalla useissa kanavissa, myös sovelluskaupan ulkopuolella,
mahdollisuuden olla kosketuksissa Angry Birds -brändin kanssa. Näin pelaajien on helppoa päästä
mukaan pelin tunnelmaan eri laitteillaan. Lisäksi eurooppalaiset pelaajat voivat lunastaa 50 prosentin
cash-back-tarjouksen ensimmäisestä pelinsisäisestä ostoksestaan sekä 20 prosenttia muista
ostoksistaan2.

“Olemme innoissamme, että Angry Birds 2 tulee AppGallery-kumppanuutemme kautta miljoonien
uusien pelaajien saataville. Rovion päämääränä on ennen kaikkea tuottaa iloa, joten on aina hienoa,
kun pelimme sekä niiden tuottama riemu saavuttaa uuden yleisön. Toivon, että monet uudet pelaajat
pääsevät toden teolla pelin laajojen mahdollisuuksien sekä possujen poksauttelun makuun Angry
Birds -ystäviemme kanssa”, toteaa Miikka Lindgren, VP, Business Development, Rovio.

“Kaikki rakastavat Angry Birdsia ja ovat joskus pelanneet näitä pelejä. Kyseessä on mahdollisesti eräs
kaikkien aikojen ikonisimmista pelisarjoista. On hienoa, että Huawei-käyttäjät pääsevät tämän
huippupelin pariin AppGalleryssa. Olemme myös ylpeitä yhteistyöstämme Rovion kanssa sekä
kiitollisia heidän tuestaan. Olemme erittäin sitoutuneita tekemään työtä yhdessä sovelluskehittäjien

2 Sopimusehtoja sovelletaan. Kampanja voimassa 1.-14. heinäkuuta 2021.

1 Angry Birds 2 -elokuva on saatavilla Huawei Video -palvelussa valikoiduilla markkinoilla. Hinta voi vaihdella.



kanssa ja tarjoamaan käyttäjillemme heidän kaipaamiaan pelikokemuksia”, sanoo Derek Yu, Vice
President, Huawei CEE & Nordic, Huawei Consumer Business Group.

AppGallery pyrkii yhtenä nopeimmin kasvavista sovelluskauppapaikoista tekemään yhteistyötä
johtavien brändien ja pelinkehittäjien, kuten Rovion kanssa. Maailmanlaajuisen yleisön houkuttelevat
pelit mahdollistavat jatkuvan haasteiden ja viihteen tarjonnan alustalla. AppGallery yhdistää käyttäjät
heidän kaipaamiensa pelien kanssa sekä kehittäjät uuden ja potentiaalisen yleisön kanssa.

Pelikategoria on AppGalleryn kasvavan sovellusvalikoiman kulmakivi, ja valikoimasta löytyykin yli 500
% enemmän pelejä kuin vuosi sitten. Yhtiö on myös luonut erillisen välilehden peleille AppGalleryn
etusivulla. Peliosasto julkaistiin sovelluskaupan uuden ulkomuodon kanssa aiemmin tänä vuonna.
Uudistuksen myötä käyttäjät löytävät entistä helpommin ja nopeammin pelejä sekä muuta sisältöä,
joka sopii juuri heidän mieltymyksiinsä.

Huawei tekee osana ekosysteeminsä kehittämistä yhteistyötä yli 4 miljoonan sovelluskehittäjän
kanssa, tarkoituksena tuoda jatkuvasti uutta sisältöä alustalle. Huawein omalla
HMS-mobiilipalvelualustalla on jo yli 134 000 sovellusta.

Angry Birds 2 on nyt saatavilla maailmanlaajuisesti. Lisätietoa osoitteesta
https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/.
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Lisätietoa AppGallerysta:
AppGallery on älykäs ja innovatiivinen ekosysteemi, joka sallii sovelluskehittäjien luoda ainutkertaisia kokemuksia
kuluttajille. HMS Core -mobiilipalvelualusta mahdollistaa sovellusten integroinnin useiden laitteiden kesken, mikä tekee
käyttökokemuksesta sulavamman. Tämä on osa Huawein laajempaa “1+8+N” -strategiaa.

Visionamme on rakentaa AppGallerysta avoin ja luova sovellusjakelualusta, joka on helposti kuluttajien saatavilla ja tarjoaa
älykkään käyttökokemuksen, mutta samalla suojelee tarkasti käyttäjien yksityisyyttä ja tietoturvaa. AppGallery on
maailmanlaajuisesti yksi kolmesta merkittävimmästä sovelluskaupasta. Sen tarjontaan lukeutuu laaja valikoima
kansainvälisiä ja paikallisia sovelluksia 18 eri kategoriassa, kuten navigointi & liikenne, uutiset sekä sosiaalinen media.
AppGallery on saatavilla yli 170 maassa ja markkina-alueella, ja sillä on maailmanlaajuisesti yli 530 miljoona aktiivista
käyttäjää kuukausittain. Huawei tekee yhteistyötä 2,3 miljoonan sovelluskehittäjän kanssa. Vuonna 2020 AppGallerysta
tehtiin 384,4 miljardia latausta.

Ajankohtaisia uutisia:
URL: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/
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Facebook: https://www.facebook.com/AppGalleryOfficialPage/
Twitter: https://twitter.com/AppGallery
Instagram: https://www.instagram.com/_appgallery/
YouTube: https://youtube.com/AppGallery
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/huawei-app-gallery/

Lisätietoa Huawei Consumer Business Group -liiketoimintayksiköstä:
Huawein innovatiivisia tieto- ja viestintäteknologian tuotteita ja palveluja on saatavilla yli 170 maassa, ja niitä käyttää jo
kolmasosa maailman väestöstä. Huawei nousi vuoden 2018 toisella kvartaalilla maailman toiseksi suurimmaksi
puhelinvalmistajaksi toimitettujen puhelinten kappalemäärissä mitattuna.

Huaweilla on globaalisti 15 tutkimus- ja tuotekehityskeskusta mm. Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Venäjällä, Kiinassa,
Intiassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa Huawein edistykselliset tutkimus- ja tuotekehityskeskukset sijaitsevat Helsingissä ja
Tampereella. Huawei työllistää maailmanlaajuisesti yli 195 000 henkilöä, joista yli 80 000 työskentelee tutkimuksen ja
tuotekehityksen parissa.

Huawein Consumer Business Group on yksi Huawein liiketoimintayksiköistä, joka tuottaa korkealuokkaisia älypuhelimia,
tietokoneita, tabletteja, puettavaa älyteknologiaa ja pilvipalveluita. Huawein maailmanlaajuinen verkosto on rakennettu yli
30 vuoden kokemuksella televiestintäteollisuudesta, ja yhtiö on omistautunut toimittamaan innovatiivisimpia teknologisia
ratkaisuja kuluttajille ympäri maailmaa. Vuonna 1987 perustettu Huawei on yksityinen yritys ja täysin työntekijöidensä
omistama.

Lue lisää: https://consumer.huawei.com/fi/   
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10617746/
Twitter: https://twitter.com/HuaweiMobile
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