
Zordix Publishing tecknar licensavtal för spelet Hayfever™
Zordix Publishing, en division som ingår i Zordix AB (publ) (“Zordix”) har tecknat ett licensavtal
med svenska spelstudion Pixadome™. Avtalet gäller speltiteln Hayfever™ som beräknas släppas
på marknaden första kvartalet 2020 och ger Zordix rättigheter att porta, lansera och
marknadsföra spelet till samtliga plattformar mot de globala marknaderna de kommande sex
åren. Hälften av intäkterna från spelets försäljning kommer att tillfalla Zordix. 
Zordix Publishing har signerat ett licensavtal gällande titeln Hayfever, utvecklat av svenska studion Pixadome. I
avtalet får Zordix ensam rättighet att marknadsföra och lansera spelet till följande plattformar; PC, XBOX 1,
Playstation 4 samt Nintendo Switch. Perioden för avtalet är sex år. Hayfever är den första titeln från Pixadome. 

Spelet är i genren plattformsspel och riktar sig emot hardcore-spelare som är ute efter en ordentlig utmaning.
Liknande titlar har rönt stora framgångar och Zordix ser god potential i Hayfevers plats på marknaden. Spelet har
bland annat vunnit priser i Big Indie Pitch och Arctic Game Pitch när det var i ett tidigt stadium. Hayfever beräknas
släppas till samtliga format första kvartalet 2020. 

“Hayfever blir det första kapitlet i en ny del av Zordix historia, där vi startat upp Zordix Publishing. Vi ser stor potential i
spelet, som riktar sig mot plattformsspelare som verkligen vill ha en utmaning. Zordix Publishing kommer tillåta oss att
hjälpa nya spännande projekt att komma ut på marknaden. Genom att fokusera på titlar som är näst intill
färdigutvecklade minimerar vi vår egen risk och skapar chanser till nya intäkter till bolaget. Vi blickar framåt med stor
tillförsikt på vår förlagsverksamhet.” - Matti Larsson, VD. 

“Vi ser mycket fram emot vårt samarbete med Zordix. Resan med Hayfever har varit fantastisk och det ska bli mycket
spännande att få ut det på marknaden tillsammans med Zordix.” – Jonas Roininen, VD, Pixadome. 

Här är en trailer för spelet:

https://bit.ly/2LUOcPk

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 70 654 9541

Kort om Zordix 

Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua
Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989,
1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, och Aqua Moto Racing 3D. Zordix arbetar för
närvarande på spelet Overpass tillsammans med förläggaren Bigben Interactive. Augment Partners AB, e-post:
info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Zordix Mentor.

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab


