
PELUNCURAN AUDITION AYODANCE MOBILE

Audi on AyoDance Kini Hadir dalam Versi Mobile

Jakarta, 16 Januari 2018 –Perkembangan teknologi yang begitu cepat serta kecenderungan Gen

Y  atau  generasi  milenial  yang  meningkat  ketergantungannya  dalam memanfaatkan  telepon

selular  mendorong  bermunculannya  aplikasi  yang  dapat  dengan  mudah  diunduh  atau

didownload langsung  ke  telepon  selular  pintar  (smartphone).  Seiring  dengan  fenomena

tersebut dan juga sebagai kelanjutan dari kesuksesan Audi on AyoDance versi PC sejak tahun

2007,  PT Megaxus Infotech dengan bangga memperkenalkan  Audi on AyoDance Mobile di

Indonesia. Audi on AyoDance Mobile adalah game mobile resmi dari Audi on AyoDance.

Audi on AyoDance adalah sebuah PC  game bergenre  online mul player casual rhythm game

yang diluncurkan Megaxus di  tahun 2007,  dan dengan cepat menjadi  game online bertema

music and dance terbaik di Indonesia hingga sekarang. Bahkan di tahun 2017, telah diadakan

kejuaraan  e-sport ngkat  internasional  untuk  game  ini,  yaitu  Audi on  AyoDance  World

Championship  (Seoul),  di  mana  kon ngen  Indonesia  yang  disponsori  Megaxus  berhasil

mengalahkan 5 negara lainnya dan menyabet Juara 1, 2, 3, 5, 6 kompe si perorangan, serta

juara 1 kompe si m.

“Dengan perkembangan mobile games yang begitu cepat dan sangat dimina  di Indonesia serta

untuk memenuhi kebutuhan anak muda yang menginginkan mobilitas dalam bermain  games

kapanpun dan di  manapun maka kami meluncurkan Audi on AyoDance Mobile.  Kami yakin

mobile game ini dapat diterima dengan baik oleh  gamers di Indonesia,” ujar  Eva Muliawa ,

selaku CEO PT Megaxus Infotech. 

Memungkinkan untuk dimainkan di  mana saja dan kapan saja membuat Audi on AyoDance

Mobile  berbeda  dengan  Audi on  AyoDance  versi  PC.  Tidak  hanya  itu,  versi  mobile juga

dihadirkan dengan grafis terbaru dan memiliki  fitur-fitur unik seper  mode permainan yang

bervariasi, Story Mode, Couple, Club, Field Ba le, Magic Card, Secret Cube, dan masih banyak

lagi.

Dengan menggunakan IP original dari Audi on AyoDance serta dilengkapi ribuan avatar yang

menarik dan lagu-lagu terbaik menjadikan Audi on AyoDance Mobile sebuah game music &

dance  yang  komplet.  Audi on  AyoDance  Mobile  adalah  sebuah  game  yang  mendorong

penggunanya untuk bersosialisasi, di mana mereka bisa cha ng, menemukan teman, cinta, dan

bergabung  dalam  komunitas.  Audi on  AyoDance  Mobile  dapat  diunduh  melalui  Google

PlayStore maupun Appstore secara gra s.



Melalui  peluncuran  Audi on  AyoDance  Mobile  ini,  PT  Megaxus  Infotech  meningkatkan

komitmennya untuk selalu memberikan pelayanan terbaik,  konten inova f  dan pengalaman

bermain game terbaik untuk gamers di Indonesia. 


