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Jogo de artilharia física ‘Martial Towers’ (Torres
Marciais) inicia as Cross-Platforms: Defenda sua
fortaleza com a precisão de estilingues
O recém-lançado ‘Martial Towers’ (Torres Marciais), que possui uma multiplataforma de
artilharia e estratégias, é um jogo no qual o vencedor leva tudo, transformando os jogadores
em verdadeiros reis. É também um jogo free-to-play, em que castelos invioláveis protegem
seus reis contra oponentes virtuais ou humanos em tarefas e em batalhas em tempo real de
PvP (jogadores contra jogadores). Este jogo de artilharia em estilo de desenho animado pode
ser utilizado para diversão em tempo real em smartphone e tablets com sistemas iOS ou
Android.
Munique, Alemanha – 01 de Agosto de 2016 – Todos querem ser reis? Um rei ou rainha
que defenda seu castelo contra inteligência artificial ou contra outros jogadores em
batalhas em tempo real através de dispositivos iOS, Android e Fire? Bem-vindo a “Martial
Towers”.
Este é um jogo de simulação com um amplo arsenal de armas que podem ser aperfeiçoadas
e usadas para destruir os castelos das forças inimigas. Parece intimidador, não? Somente se
batalhas dinâmicas que exigem uma boa estratégia e tiros de precisão forem assustadores.
Se não, esta brincadeira em estilo de cartoon para dominar é apenas o que um jogo de
batalhas em multiplataforma deveria ser.
Diversão de Cross-platform (multiplataforma) para seu smartphone e tablet
Este jogo foi criado para rodar não apenas em dispositivos iOS ou Android, mas em
multiplataformas, ou seja, em diferentes sistemas. Deste modo, jogadores de “Martial
Towers” terão acesso ao jogo a qualquer hora, em qualquer lugar.
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Reis podem jogar em seu iPhone durante o dia e em seu Android durante a noite sem
experimentarem uma interrupção no tempo do jogo.
Este jogo de multiplataforma permite que jogadores de todo o mundo se juntem na
diversão das batalhas em tempo real ou em batalhas em turnos (‘turn-based battles’),
independente de seus dispositivos. Batalhas individuais demoram alguns minutos, mas
conquistar a liderança requer bastante determinação de um rei. Ouro, diamantes e powerups são dadas como bônus diários para recompensar reis ativos no jogo, como forma de
premiá-los e reconhecê-los. O que mais um rei poderia querer?
Entrada fácil com o crescente desafio
"Sem a necessidade de construir clãs ou fazer outras tarefas complicadas, os jogadores
podem iniciar um jogo simplesmente entrando em uma batalha", disse o CEO da Higgs
Games GmbH Joerg-Dieter Leinert. "A cada novo nível eles podem atualizar sua fortaleza e
suas armas para atacar o ponto mais fraco do castelo dos inimigos. Os ataques são
neutralizados com canhões, catapultas e mágica - quando essas armas são usadas de forma
inteligente, até mesmo os adversários mais fortes podem ser derrotados "
Reis podem fazer o download de ‘Martial Towers’ para iOS em goo.gl/cNHaKn, para
Android em goo.gl/8M99dC e para Amazon Fire em goo.gl/Tmo9zs
Sendo um jogo de estratégia e artilharia personificada, os jogadores de ‘Martial Towers’
podem construir seus castelos em mais de cem combinações diferentes, equipá-los com
defesa abundante e explodir os seus adversários antes que suas fortalezas sejam
explodidas em pedaços. Parece simples, mas não é. Devido à crescente dificuldade, o jogo se
mantem divertido por um longo tempo e garante a permanente motivação dos jogadores
iniciantes.
Tarefas e diversos modos multiplayer
As 36 tarefas para jogadores individuais são sugeridas para dar ao jogador a chance de
testar novas táticas de batalha, melhorar suas habilidades e adquirir ouro para o castelo e
atualizações para seu armamento. Afinal, essas tarefas baseadas em níveis lhes tornam
progressivamente mais fortes contra inimigos ainda mais fortes. Rapidez é também
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importante – imagine poder usar uma arma, enquanto outras armas são recarregadas.
‘Martial Towers’ é um jogo global imersivo com ação de PvP (jogador versus jogador),
recompensado com a sobrevivência e uma posição superior no ranking, o que todos os
outros reis anseiam.
Para mais informações sobre o jogo, visite www.martial-towers.com

Sobre Higgs Games GmbH
Higgs Games GmbH é a distribuidora de Martial Towers. O jogo de artilharia foi
desenvolvido pela Independent Arts Software. Criado com o auxílio de parceiros do Japão,
dos Estados Unidos da América e da Europa, o jogo foi lançado em uma pequena escala
internacional para conseguir avaliações e opiniões de usuários reais, que ajudaram a
otimizar o jogo. Martial Towers está disponível em 13 idiomas para Apple iOS, Google
Android e Amazon Fire.
###

Mais informações e downloads sobre este jogo podem ser encontrados em www.higgsgames.com/press
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