Siedlce, 15 lutego 2017 roku

Hitowy symulator walk trafi na PC/Mac, PS4, Xbox One i Nintendo Switch
Qubic Games wydawcą Total Tank Simulator

Qubic Games podpisał umowę przedwstępną na wydanie gry Total Tank Simulator (TTS) na
komputery PC/Mac i konsole Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One i Nintendo Switch.
TTS jest jednym z najbardziej oczekiwanych symulatorów walk pancernych. W wersję prealpha zagrało prawie pół miliona graczy.
Producentem Total Tank Simulator jest firma NoobzPL, która zadeklarowała, że gra w
wersji na komputery PC/Mac będzie gotowa do czerwca 2017 r. – Zamierzamy wydać TTS na
przełomie drugiego i trzeciego kwartału, a do końca roku wspólnie z NoobzPL przygotujemy
również wersję na przynajmniej jedną z trzech dodatkowych platform. Koleje platformy
dołączą w 2018 r. – zapowiada Jakub Pieczykolan, prezes Qubic Games.
Gra Total Tank Simulator to symulator walk armii pancernych w czasie drugiej wojny
światowej. – Wszystko wskazuje na to, że możemy spodziewać się sporego światowego
sukcesu. Filmiki z gry w wersji pre-alpha osiągnęły ponad 7 milion odsłon na kanale YouTube,
a w demo gry w wersji pre-alpha zagrało kilkaset tysięcy graczy, z czego ponad 80.000
zarejestrowało się i otrzymało demo poprzez strony producenta gry – podkreśla prezes. Gra
Total Tank Simulator w roku 2016 przeszła proces GreenLight na platformie Steam z jednym
z najlepszych wyników w historii GreenLight.
W zamian za udzielenie licencji na wydawanie gier NoobzPL otrzyma procent z
przychodów ze sprzedaży gry. QubicGames pokryje koszty marketingu gry Total Tank
Simulator.
O spółce:
QubicGames to wydawca gier i studio developerskie z ponad 12- letnim stażem. Spółka tworzy i
wydaje gry na platformy iOS/Android, konsole Sony PS4 i PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch oraz
komputery PC/Mac. Jest pomysłodawcą i współproducentem własnego silnika gier C-Way,
realizowanego w latach 2012-14 wspólnie z Politechniką Warszawską, przy wsparciu NCBiR. Spółka
jest również twórcą i właścicielem popularnego portalu AdoptMyGame – serwisu B2B skierowanego
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do deweloperów oraz wydawców gier. W 2016 roku QubicGames zadebiutował na rynku
NewConnect.
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