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Sky Bridge -verkkopelin erikoisversio on pelattavissa vain Huawein
selaimella – parhaille pelaajille tuotepalkintoja

 
Huawei ja johtavan pelikehittäjän ja -julkaisijan Gameloftin tytäryhtiö Ludigames julkaisevat

yhteistyössä verkkopeli Sky Bridgestä erikoisversion Huawei Browser -mobiiliselaimelle.
Huawei-käyttäjät voivat pelata peliä suoraan selaimessa ilman asennusta. Lisäksi he voivat kilpailla

pelin verkkoturnauksissa ja voittaa Huawein viimeisimpiä kuluttajatuotteita.

Sky Bridge on Gameloftin kehittämä ja pelattavuudeltaan rento peli, jossa hahmot hyppivät
pilvenpiirtäjien välillä venyttämällä rakennusten välisiä siltoja. Luvassa on mukaansatempaava ja
hauska matka, jossa pelaajat voivat kerätä aarteita ja kutsua muita hahmoja mukaansa. Pelaajan on
kuitenkin varottava venyttämästä siltaa liian pitkäksi tai liian lyhyeksi, jotta hahmo ei putoa.

Huawei-älypuhelimiin – mukaan lukien uusimmat Huawei nova 10 ja Mate 50 Pro – esiasennettu
Huawei Browser -selain antaa käyttäjille mahdollisuuden löytää räätälöityä sisältöä, mitä tehostavat
tekoälyllä toimivat haku- ja kuratointiominaisuudet. Huawei Browserissa on myös oma peliosio, joka
sisältää laajan valikoiman asennusvapaita verkkopelejä. Käyttäjät löytävät osioon helppokäyttöisen
Speed Dial -ominaisuuden kautta napsauttamalla Pelit-kuvaketta Huawei Browserissa.

Viime vuoden lopussa Huawei Browser -selain oli kasvanut 380 miljoonaan kuukausittaiseen
aktiivikäyttäjään maailmanlaajuisesti ja Euroopassa käyttäjämäärät olivat nousseet yli 11 miljoonaan.

Huawei järjestää seuraavan kolmen kuukauden aikana sarjan Sky Bridge -turnauksia, joissa voittajat
ja kärkisijan tuntumaan yltäneet palkitaan upeilla palkinnoilla. Ensimmäisen sijan saavuttaneet
saavat monipuolisen Huawei nova 9 -älypuhelimen. Toiseksi saavuttaneet pelaajat palkitaan Huawei



Matepad Pro -tabletilla, ja kolmanneksi tulleet saavat tyylikkäästi suunnitellun Huawei Watch 3 Pro
Elite -älykellon.

”Huawein ja pelikehittäjien välinen tiivis yhteistyö laajentaa pelikokemuksen rajoja ja ilahduttaa
käyttäjiämme. Ainutlaatuinen yhteistyö Huawei Browserin ja Ludigamesin välillä on loistava esimerkki
siitä, kuinka tärkeänä pidämme uusia innovatiivisia tapoja nauttia pelaamisesta. Ludigames mukautti
Sky Bridgen tehdäkseen siitä houkuttelevan Huawei Browserin käyttäjille. Toivomme todella, että
käyttäjillämme on hauskaa pelin parissa ja odotamme heidän palautettaan, jotta voimme jatkaa
mahtavien verkkopeliprojektien kehittämistä, toteaa Jaime Gonzalo, VP Consumer Mobile Services
Europe, Huawei.

”Gameloft Business Solutionsilla olemme asiantuntijoita ratkaisujen räätälöinnissä asiakkaillemme.
Olemme ylpeitä voidessamme työskennellä Huawein kanssa ja mukauttaa tämän erittäin suositun
pelin heidän erityistarpeisiinsa, minkä myötä voimme tavoittaa 380 miljoonaa Huawei Browser
-käyttäjää. Olemme 20 vuoden ajan tarjonneet laitevalmistajille ja operaattoreille suuria
mahdollisuuksia olla tekemisissä käyttäjien kanssa hauskalla tavalla eksklusiivisten kilpailujen kautta,
joiden avulla he voivat esitellä taitojaan ja ansaita arvokkaita palkintoja. Laadukkaiden pelien avulla
autamme brändejä olemaan vuorovaikutuksessa kaikkien yleisöjen kanssa eri tavoin", sanoo Yann
Fourneau, VP Global Sales & Distribution, Gameloft.

Ensimmäinen turnaus käynnistyi marraskuussa, ja kampanja on kaikkien käyttäjien saatavilla
Euroopassa 19. helmikuuta asti1.
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Lisätietoa Ludigamesista:
Ludigames on Gameloftin tytäryhtiö ja keskittyy muun muassa hypercasual-pelisegmenttiin. Ludigames on verkkoportaali,
josta löytyy satoja ilmaisia ja asennusvapaita pelejä. Mukana on nimikkeitä sekä Gameloftilta että kolmannen osapuolen
kumppaneilta.

Lisätietoa Gameloft Business Solutionsista:
Gameloft Business Solutionsin pelivalikoima kattaa satoja pelejä. Yhtiö tarjoaa räätälöityjä pelipaketteja ja tilauspohjaisia
tarjouksia operaattorilaskutusratkaisuilla 148 maassa. Gameloft tuo pelejä kaikille globaalien jakelukumppaniensa kautta,
mukaan lukien Vodafone, Orange, Movistar, Telenor, Axiata ja Singtel. Lisäksi yhtiöllä on esiladattuja ratkaisuja globaalien
kumppanien kanssa, mukaan lukien LG, Samsung ja Huawei. Gameloft Business Solutionsin maailmanlaajuiset
operaattoriratkaisut on suunniteltu toimimaan älypuhelimilla, tableteilla, muilla puhelimilla (Native, Java, MRE), TV-laitteilla
ja STBS:illä kokeile & osta-, freemium- ja tilausmalleilla.

1 Osallistuviin maihin lukeutuvat Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Suomi, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Alankomaat,
Portugali, Puola, Romania, Slovakia ja Espanja.

Ehdot pätevät; katso välilehti “Terms”.
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Lisätietoa Huawei Browser -selaimesta:
Huawei Browser on turvallinen ja helppokäyttöinen verkkoselain, joka on suunniteltu Huawei-laitteille. Selain mahdollistaa
Huawei-älypuhelinten käyttäjille nopean verkkoselailun, kätevät haut ja kattavan yksityisyyden suojauksen. Huawei Browser
on kasvanut maailmanlaajuisesti 380 miljoonaan aktiiviseen käyttäjään kuukausittain, ja Euroopassa käyttäjälukemat
ylittivät viime vuonna 11 miljoonaa.

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/   

Huawei sosiaalisessa mediassa:         
Facebook: https://facebook.com/HuaweiMobileFi
Instagram: https://instagram.com/HuaweiMobileFi
Youtube: https://youtube.com/HuaweiMobileFi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10617746/
Twitter: https://twitter.com/HuaweiMobile
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