
Invictus och Rollic lanserar mobilspelet Trike Drift
Zordix helägda dotterbolag Invictus Games släpper idag mobilspelet Trike Drift tillsammans med
förläggaren Rollic. Spelet har utvecklats till iOS och lanseras först i USA. Invictus erhåller 50
procent av intäkterna från titeln.
Invictus Games (“Invictus”) lanserar idag mobilspelet Trike Drift tillsammans med mobilspelsförläggaren Rollic. Racingspelet som 
har utvecklats till operativsystemet iOS lanseras först i USA och därefter i land efter land. 

Trike Drift är ett actionbetonat racingspel där trehjulingar kastar sig i full fart utför lutande asfalterade vägar med branta sluttningar. 
Driftcyklar har bakhjul med låg dragkraft som är utformade för att medvetet sladda och förflytta sig sidledes för att ta kurvor 
samtidigt som föraren bibehåller full kontroll över fordonet.

Invictus erhåller från start 50 procent av intäkterna som titeln genererar. 

Kort om Rollic
Rollic är en mobilspelsutvecklare och förläggare baserad i istanbul. Bolaget startades i början av 2019 och fokuserar på “hyper-casual/casual“-spel till IOS och 
Android. Rollic har tidigare släppt spel som Picker 3D, Flipper Dunk, Water Shooty, Wheel Smash, Go Knots 3D, Pixel Shot 3D samt Wood Shop. Rollics mission är 
att producera och förlägga globalt skalbara titlar medan de samtidigt bygger ett framtidssäkrat ekosystem inom spelbranschen. 

Kort om Invictus Games
Invictus utvecklar spel för PC, konsol och mobil. Studion är baserad i Debrecen. Bland de över 50 titlar som släppts under Invictus tjugoåriga historia kan nämnas 
bland annat 1nsane, Street Legal Racing Redline, Race Of Champions, Ridge Racer Slipstream, PAC-MAN Friends, and Daytona Rush. Invictus egna 
framgångsrika IPn inkluderar Give It Up!-serien, Froggy Jump, Dustoff Heli Rescue series, 4x4 Jam/Truck Jam samt Level-R/Project Torque. Invictus har arbetat 
tillsammans med ett flertal globala partners som Codemasters, Activision, Disney, Gamespot, Gamigo, Nival, Bandai Namco, Vivid Games, Force Field VR och 704 
Games. www.invictus.com

Kort om Zordix
Zordix är en multinationell 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, Invictus Games arbetar på ett antal nya projekt varav racingdelen till nästa spel i serien Flåklypa Grand Prix är ett, medan Zordix 
Publishing förlägger spel utvecklade av mindre studior och hjälper dem lansera sina titlar globalt. 

www.zordix.com
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