
Tivola och Three Gates meddelar en förhandsvisning av Animal
World som är ett nytt story-universum inom portföljen av Pet-spel
Animal World ligger i en öppen värld utan staket eller burar. I Animal World kommer Tivola att utvidga sin nuvarande framgångsrika portfölj
av Pet-spel med ett nytt spel som ligger mitt i ett naturparadis. Som spelare kommer du att bygga upp förtroende till djuren genom att
interagera med och träna djuren. Du kan också bygga och underhålla attraktiva miljöer för djuren att leva i.

Animal World kommer dessutom att vara första spelet i Tivola portföljen som bygger upp ett helt nytt story-universum, där många framtida
Tivola spel kommer att utspela sig.

Features vid release

Djurvård
Tillgivenhet (ökar förtroendet)
Matning (ökar förtroendet)
Träning (ökar XP-nivån)

Tutorial
Minispel: Bygga upp förtroende
Spelarstuga
Ytterligare mark - lås upp och utöka
Skörda mat och jordbruk
Fiske
Tillverkning (Crafting)
Story – Expeditioner: Skicka dina djur på spännande uppdrag och lär känna deras backgrund
Klippbok
Affär

 

Planerade tillägg (efter release):

Event System
Uppfödning
Ytterligare djuranimationer för att göra egenskaper ännu mer närvarande

 

"Vi kommer att använda Animal World som utgångspunkt för att bygga upp ett nytt ’Tivola IP’ genom att skapa en berättande, grafisk och
teknisk plattform för kommande titlar." Sa Tobias Wolf, Product Head på Tivola Games.

”Detta spel ser väldigt lovande ut eftersom det verkligen talar till Tivolas nuvarande spelare men lägger till en hel del nya funktioner, idéer
och djup. Vi tror att spelare kommer att älska det. När vi går framåt med våra cross promotions och portföljstrategi ser vi stor potential för
Animal World som en av de viktigaste komponenterna för 2020.” Sa Don Geyer, VD Three Gates.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Don Geyer, VD, 070-554 73 33, don@threegates.se

Om Three Gates

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och
andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande
produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort
internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2019 klockan 09:30 CET.


