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Firma Hakkında
About Company

2009 yılında kurulan firmamızın oyunları Dünya çapında
toplamda 450 milyon kişi tarafından oynandı.
Geliştirdiğimiz
Mid-core
ve
Casual
türlerindeki
oyunlarda şirket olarak odaklandığımız tek nokta
eğlenceli ve kaliteli oyunlar üretmek. Yaratıcılığımız ve
veriye dayalı inovasyonumuzla tekrar eden başarı
hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Bunların ötesinde
müthiş takım ruhumuzun ve motivasyonumuzun bize bir
sonraki hit oyunumuzu kazandıracağını bilmek ayrı bir iç
huzur sunar.

Since our founding in 2009, we developed games that
played by more than 450 million users worldwide. With
mid-core, casual, hyper-casual game genres we
developed, we have one goal: Create fun and quality
games. We continue to write repetitive success stories
with our creativity and data-driven innovation. Also we
know that our awesome team spirit and motivation will
get us our next hit game ! ! This knowledge presents us a
great inner peace.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
Company Projects and Works

Mobil oyun geliştirme faaliyetleri
Şirketimiz kurulduğundan bu yana oyun geliştirme
alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Takımımızdaki
tutkulu ve yetenekli Artist ve Oyun geliştiricilerle IOS ve
Android platformlarına mobil oyunlar üretmekteyiz.
Şirketimiz geliştirme ve oyun yayınlama alanındaki büyük
bilgi birikime sahiptir.

Mobile game development
Our company has been working on game development activities since its establishment. Rooster's team of passionate
Artists and Game Developers majoring in developing iOS and Android mobile platforms with using Unity game engine.
We have huge know-how in using game development technologies to build games that support cross-platform.
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Firma Ürünleri
Company Products

Revolution Offroad
Şirketimiz tarafından geliştirilmiş oyun IOS ve Android
platformlarında
oynandı.

30

Milyondan

fazla

kişi

tarafından

Revolution Offroad
Our Game Revolution Offroad has been played by more than 30 million people on IOS and Android platforms.

Racing Horizon
Geliştirdiğimiz yarış oyunlarından Racing Horizon dünya
çapında 40 milyon kişi tarafından indirildi.

Racing Horizon
Our racing game Racing Horizon has been downloaded by 40 million people around the world

Party.io
Geliştirdiğimiz ilk Hyper-Casual oyun olan Party.io
yayınlandığından bu yana 60 milyon kişi tarafından
indirildi. Oyun yayınlandığında 30' un üstünde ülkenin
mobil top listlerini domine etti.

Party.io
Our first hyper-casual hit game Party.io download by 60 million people around the world. Party.io was published, it
dominated the charts of over 30 countries.
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