Verdun sluit aan bij de WW1 herdenking
Verdun staat stil bij de 100 jarige WO1 herdenking en kondigt zijn release datum aan
ALKMAAR, NEDERLAND – 28 juli, 2014 – Developers M2H en BlackMill Games, spelen met hun
veelbelovende Eerste wereldoorlog (WO 1) shooter game; Verdun in op de 100 jarige WO1 herdenking.
Speciaal voor de 100 jarige herdenking publiceren de developers een exclusieve WO1 Verdun krant. Ook
zullen ze rond deze periode cadeaus weggeven, een game update doorvoeren met vernieuwende karakters
en is er een ‘Daily Steam Sale’ –die 66% korting geeft. Daarnaast onthullen ze de datum van de Verdun
release, welke nu gepland staat op 10 september 2014. Verdun is verkrijgbaar op PC, Mac en Linux via
Steam Early Access.
Bekijk de trailer op YouTube.
100 jarige WO1 herdenking
Special voor de 100 jarige Wereldoorlog 1 herdenking komen M2H en BlackMill Games met diverse
acties. Tussen 28 juli en 4 augustus publiceren ze een exclusieve WW1 krant; Daily War Journal,
gerelateerd aan de gebeurtenissen uit 1914 en het nieuws rondom de game Verdun. In de game zullen
vernieuwende karakters met imposante animaties geïntroduceerd worden, een diepe wens vanuit de
community. Voor de echte WO1 fans geven de developers o.a. loopgraven fluitjes, boeken, 1914/15
medailles, WO1 kranten en nog veel meer weg en als klap op de vuurpijl, wordt Verdun, via Steam, één
dag met 66% korting aangeboden. Kortom genoeg voor de spelers om te verkennen.

September release
Het is zo ver, Verdun begint steeds meer de puntjes op de i’ te krijgen en is dichtbij een release. Enkele
laatste wensen van de community, zoals game performance, worden nog vervult, maar dan is het ook
echt klaar. De developers gaan hun focus leggen op nieuwe platformen om Verdun op uit te rollen.
10 September 2014 is de release van Verdun op de PC, precies 95 jaar nadat Oostenrijk het
vredesverdrag in Parijs tekende. Het land stond centraal in de aanloop naar de WO1, nadat de Serviër
Gavrilo Princip een aanslag uitvoerde op aartshertog Frans Ferdinand en zijn vrouw, die daarbij om het
leven kwamen.

Over Verdun:
Verdun is een squad-based multiplayer FPS in een WO1 setting. Het spel 'Verdun' is geïnspireerd op de
gruwelijke Slag om Verdun in 1916.
De game bezit historische authentieke details, zoals WO1 wapens, Franse en Belgische maps die
accuraat zijn nagebouwd van sectoren in de Westfront. en karakters die zo uit die tijd zijn weggelopen.
De sfeer van het spel ademt de WO1, zowel visueel als audiovisueel.
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De loopgravenoorlog biedt een realistische Frontlines modus aan en rifle Deathmatch. De Frontlines
modus is uniek in zijn complexiteit, met verschillende squad typen die kunnen levelen en rollen waarmee
spelers hun team tactisch kunnen samenstellen. De loopgraven zorgen voor een extra dimensie waarin
teamwerk tot het uiterste wordt getest.
Drijf je vijanden uit de loopgraven en domineer de loopgraven van het Westfront.
Belangrijkste kenmerken:
•
Uniek Wereldoorlog I gameplay; authentieke WO1 wapens, karakter levelling, en realistische
historische slagvelden gevestigd in Frankrijk en Belgie
•
Tactische Squad-based FPS; squad samenstellen (verschillende typen squads en rollen) en
levelling
•
Real-time loopgraven oorlog; dynamische frontlinie met reactieve aanvallen en
tegenaanvallen
•
WO1 atmosfeer; typerende WO1 muziek, art, cavalerie de grimmige slagvelden en treffende
user interface
•
Uitdagende game modussen; ongekend frontlinie en uitdagende Deathmatch
Bezoek ons op Steam voor meer more informatie. Like ons op Facebook, en volg ons op Twitter.

###

STEAM EARLY ACCESS:
M2H en Blackmill Games hebben met het instappen van Steam Early Access op september 2013,
gekozen voor een open dialoog met de community. Dit is een voordeel geweest, want het spel is mede
dankzij de community enorm verbeterd qua gebruiksvriendelijkheid, speelbaarheid en game play. 10
september 2014 komt Verdun officieel uit .

Links:






Steam Early Access: http://store.steampowered.com/app/242860/
Officiële website: http://www.verdungame.com/
Press kit: http://www.verdungame.com/press
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Verdun-Game/119504188113384
Twitter: https://twitter.com/VerdunGame

Over de Developers
Game Studio M2H en Blackmill Games hebben een duidelijke visie over de game Verdun. Hun passie
voor de WO1 tot in detail verwerken in de game en afwijken van de bewandelde weg van voorspelbare
FPS games. Door het Tweede Wereldoorlog cliché te doorbreken met een WO1 setting en de verdieping
met een complexe squad modus. Deze tactische modus brengt met verschillende squad typen en rollen,
diversiteit in het team en de gameplay.
Verdun is de eerste Nederlandse game die langs Steam Greenlight kwam (juli 2013) en is nu op Steam
Early Access verkrijgbaar.
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M2H
M2H is geen onbekende als het gaat om de productie van games. De gebroeders Hergaarden richtte in
2009 een game studio op, waarbij de focus op 3D Unity multiplayer games lag. Een veel belovende en
uitdagende missie, waar al vele Android, iOS, Web en Standalone games uit zijn ontstaan. Opgeteld zijn
hun mobile games goed voor meer dan 20 miljoen downloads. Op web doet M2H ook goede zaken met
Wooglie.com. Een game portal met meer dan 2 miljoen unieke maandelijkse bezoekers, waar zowel Unity
games van derden als hun eigen succesvolle games op te vinden zijn. M2H heeft met hun games al
meerdere Global Game Jam Awards gewonnen waaronder recentelijk de publieks prijs en jury prijs.
Ga voor meer informatie naar www.M2H.nl.

Blackmill Games
Blackmill Games is een studio gespecialiseerd in unity3D game development. De studio is in 2013
opgericht door Jos Hoebe, een software engineer met een brede set aan game design en development
vaardigheden. Deze ervaring is opgedaan in de mod-scene en met de ontwikkeling van het muziekspel
MokMok. Blackmill Games affiniteit met authentieke historische games zorgt voor een inspirerende focus
die duidelijk terug te vinden is hun eerste game; Verdun.
Blackmill Games is een bedrijf waar de gebruiksvriendelijkheid en speelbaarheid voorop staat, het zijn
belangrijke drijfveren bij de design keuzes. Blackmill Games staat niet voor niks in de European Develop
100!
Ga voor meer informatie naar www.BlackmillGames.com.

Aanwezige Events
Geïnteresseerd in een exclusief interview?
U bent altijd welkom op ons kantoor in Alkmaar of bij een van onze stands op:
 GamesCom Holland Paviljoen hall 4.2 - standnr. D-040 (12 -17 augustus, Keulen)
 Eurogamer Expo (25 -28 september, London)
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