
Zordix Racing och Nacon lanserar spelet Overpass
Zordix Racing och Nacon kan stolt meddela att Overpass, den avancerade off-road simulatorn
släpps idag till PC, Xbox One och Playstation 4. Nintendo Switch-versionen kommer att släppas
den 12e mars. Samtliga amerikanska konsolversioner av spelet kommer att lanseras den 17e
mars. 
Overpass är ett nytt racingspel som innehåller en mängd olika utmanande miljöer och terränger. Med 25 riktiga
licensierade fordon från märken såsom Yamaha, Arctic Cat, Suzuki och Polaris tar Overpass off-road racing till en helt
ny nivå. Overpass är en helt unik ny typ av spel och har redan prisats av media för sin säregna spelstil, där full fart
sällan är bästa vägen till första plats.

Här är en länk till spelets lanseringstrailer: https://youtu.be/eHNyX3cOucU

“Vi är otroligt stolta över Overpass som ger en kul, utmanande spelupplevelse för fordonsentusiaster i alla åldrar. Vårt
Umeåbaserade team Zordix Racing briljerar än en gång och höjer ribban för spel inom offroad racing, en spännande
genre som växt explosionsartat under de senaste åren.” - Matti Larsson, VD, Zordix. 

Kort om Nacon 

Nacon grundades 2019 som en del i BigBengruppen där allt kunnande inom tv-spelsbranschen har samlats.
Verksamheten innefattar två huvudsakliga områden: förlagsverksamhet för AA-titlar och distribution av premium
speltillbehör. 

https://corporate.nacongaming.com/ 

Kort om Zordix 

Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut
spel till konsol och PC på den globala marknaden. 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, Aqua Moto Racing 3D och Overpass. Zordix Racing utvecklar för närvarande
ett nytt projekt med arbetsnamnet Thunder, Dimfrost Studio utvecklar Bramble: The Mountain King medans Zordix
Publishing förlägger spel utvecklade av mindre studios och hjälper dem lansera sina titlar globalt. 

www.zordix.com
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