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Miljoonarahoituksen Kerännyt Koukoi Games Julkaisee Ensimmäisen Mobiilipelinsä Maailmanlaajuisesti 
--- 

Oulu, Suomi: Oululainen Koukoi Games on työstänyt ensimmäistä peliään vuoden 2015 puolivälistä lähtien 
ja on nyt julkaisemassa peliään maailmalle, tosin Kiina ja Japani saavat erikoisversiot pelistä myöhemmällä 
ajankohdalla. Pelin nimi on Crashing Season, areenajuoksupeli jossa ei pysähdellä, ja jossa pelaaja juoksee 
päin vihollisia käyttäen erilaisia eläinhahmoja, käyttäen ja parannellen samalla pikku apureita ja 
hahmokohtaisia erikoiskykyjä. Peli on voittanut parhaan taidetyylin palkinnon matalapolygonisilla 3D-
grafiikoillaan ja taidetyylillään ja on ilmaiseksi ladattavissa Google Playsta sekä Applen App Storesta. 
 Crashing Seasonissa ilkeät metsästäjät pomoineen ovat tuhonneet eläinten kodin tiellään 
maailmanvalloitukseen. Pelaajien tehtävänä on selviytyä mahdollisimman pian, suorittaa haasteita monella 
eri eläinhahmolla, taistella väsymättömiä metsästäjiä ja vaikeita pomoja vastaan, edetä uusiin jännittäviin 
tasoihin, sekä avata käyttöön villejä hahmoja erityisine kykyineen. Pelaajat voivat käyttää mahtavia kykyjä, 
parannuksia ja pikku apureita avittaen samalla eläinhahmojaan hienoilla asusteilla. Pelissä voi myös kisata 
muita pelaajia vastaan maailmanlaajuisilla listoilla. Pelissä on kaiken lisäksi simppeli ja hauska moninpeli 
(tulossa pian myös Apple-versioon). 
 Crashing Seasonilla Koukoi tähtää uuden suomalaisen menestystarinan luomiseen ja maailmanlaajuisten 
jättien kanssa kilpailuun. Koukoi Games näkee että parhaat tulokset saadaan jakelemalla pelit maailmalle 
nopeasti, globaalien kanavien ja kumppaniverkostojen kautta. 
 Koukoi Games on mobiilipeli startup joka perustettiin alkuvuodesta 2015. Yhtiössä keskitytään tuottamaan 
mobiilipelejä korkeilla tuotantoarvoilla ja muistirikkailla pelikokemuksilla. Yhtiötä oli perustamassa alan 
ammattilaisia Roviolta ja Nokialta lähtien ja siellä jaetaan yhteinen uniikki näkemys siitä mitä hyvät pelit ovat 
ja miten niitä tulisi kehittää. Koukoi sai vuonna 2015 myös miljoonarahoituksen ja voitti 2016 pidetyssä 
Finnish Game Awards-tilaisuudessa Vuoden Tulokas-palkinnon. 
 Peli on ladattavissa iOS -mobiililaitteille iTunes -sovelluskaupasta täällä: 
https://itunes.apple.com/us/app/crashing-season/id1091547720?l=fi&ls=1&mt=8  Peli on ladattavissa Android -mobiililaitteille Google Play -sovelluskaupasta täällä: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Koukoi.CrashingSeason 
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