bridging the world

Maata Games presenteert zich op INNOVATE Arnhem
Arnhem, 30 september 2016 De Arnhemse game maker Maata
Games BV geeft een kijkje achter de schermen prijs tijdens
INNOVATE, het innovatiefestival dat op 1 en 2 oktober a.s. wordt
gehouden in Arnhem. In de afgelopen vier jaren heeft Maata Games
de online browsergame Erectus the Game ontwikkeld. Bijzonder
is het kleine team waarmee Maata Games dit omvangrijke project
gerealiseerd heeft: namelijk met 7 personen in Arnhem en 7 in
Davao, Filipijnen.

Kennismaken met het team van Maata Games
Op INNOVATE gunt Maata Games de bezoeker een kijkje in de keuken. Wat komt er allemaal bij kijken om
een grote MMO game te ontwikkelen, hoe heeft Maata Games dit aangepakt? Het publiek kan ondermeer
kennis maken met de ontwerpers, concept art inzien, de allereerste schetsen bekijken en uiteraard
kennismaken met de bedenkers van Erectus the Game. Daarnaast is er in samenwerking met Game Logics
een virtual reality (VR) presentatie waar bezoekers een heuse VR ervaring kunnen beleven met de nieuwe
HTC Vive bril.
Ter gelegenheid van INNOVATE brengt Maata Games op zondag 2 oktober om 14.00 uur een geheel nieuwe
Nederlandstalige versie uit van Erectus the Game, een spelwereld waarop men de allernieuwste versie van
Erectus the Game in het Nederlands kan spelen.
Gameplay
In Erectus the Game kunnen spelers hun eigen steden en dorpen opbouwen en hun rijk beheren,
aangrenzende territoria van andere spelers overnemen, allianties met andere spelers sluiten en hun
economie en leger versterken, hetzij op eigen kracht, hetzij als onderdeel van een alliantie die samen sterk
staat tegen de vijand. Snel aanpassingsvermogen in een steeds veranderend slagveld is de sleutel tot succes.
In de eindfase van de game zal de winnaar ofwel de Home sapiens ofwel de Homo erectus zijn, het is de taak
van de speler om er voor te zorgen dat dat de eerstgenoemde is. Alleen de alliantie die de Erectus leider te
pakken krijgt en deze gedurende twee weken gevangen houdt, kan het spel winnen.
Game url: www.erectus.world
Gameplay video: https://www.youtube.com/c/ErectusWorld1
Game trailer: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6555xkqgfpQ
Games Made in [Arnhem]
Maata Games doet mee aan de campagne Made in [Arnhem]. De deelnemers aan deze
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citymarketingcampagne dragen samen uit dat Arnhem een kweekvijver is voor creatieve professionals
en dat de stad ruimte biedt aan alle creatieve ideeën en ondernemingen die er ontstaan. Maata Games is
trots op haar Arnhemse roots en ondersteunt met het gebruik van het Games Made in [Arnhem] logo deze
marketing.

Over Maata Games
Maata Games is een Nederlands bedrijf en is in 2013 opgericht in Arnhem. Het is ontstaan uit de passie
voor de combinatie van marketing, geschiedenis en strategie games. Maata Games wil een game changer
zijn op meerdere manieren. Door samen te spelen begrijpen mensen elkaar beter, ze leren sneller en
maken ze meer van hun leven. Door het strategiespel MMO Erectus the Game wil het bedrijf miljoenen
mensen over de wereld bereiken. Ook wil het bedrijf op termijn de online wereld met de offline wereld
verbinden in de vorm van evenementen, film en andere vormen van entertainment.
Meer over Maata Games op: www.maatagames.com.

Noot voor de redactie
Contactgegevens: Alet Ludwig, 026-3030010, aludwig@maatagames.com
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