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Pra-registrasi untuk Game Legend of Kingdoms Telah Dimulai

Jakarta 26 November 2019 – Di penghujung tahun 2019 ini,  PT Megaxus Infotech atau lebih dikenal

dengan nama Megaxus, mengumumkan mobile game terbarunya yang akan segera diluncurkan dengan

judul Legend of Kingdoms (atau disingkat “LOKI”). Game ini mengusung genre Mul player Online Ba le

Arena (MOBA), di mana 10 orang pemain yang dibagi menjadi 2 m akan mengadu strategi dan  skill

untuk memenangkan pertempuran.  Uniknya,  pada  Game Legend of Kingdoms,  Pemain bisa memilih

berbagai  hero legendaris dari era Tiga Kerajaan yang berasal dari negeri China dan juga dari kerajaan

lainnya.  Selain itu  Legend of  Kingdoms memiliki  fitur-fitur  yang dak ditemukan pada  game mobile

MOBA lain yang sudah beredar saat ini, seper  fitur Ward, Sentry, dan Courier.

Mulai hari ini, sudah dibuka pra-registrasi Legend of Kingdoms di Google Play Store. Selain dari Google

Play Store, pemain juga dapat melakukan pra-registrasi dari website resmi Legend of Kingdoms. Berbagai

hadiah menarik juga telah disiapkan bagi para pemain yang melakukan pra-registrasi. Semakin banyak

jumlah  pemain  yang  melakukan  pra-registrasi,  semakin  banyak  pula  hadiah  yang  akan  didapatkan

pemain.

Peluncuran  Legend  of  Kingdoms direncanakan  akan  dilakukan  pada  awal  tahun  2020  nan ,  untuk

pla orm Android dan IOS. “Saat ini m kami sedang mempersiapkan peluncuran Legends of Kingdoms

dengan sebaik mungkin untuk memas kan  game dapat dimainkan dengan lancar dan fitur-fitur yang

tersedia  pada  game dapat  dinikma  secara  maksimal  ke ka  diluncurkan  nan ,”  tutur  Bambang

Budiman, Senior Content Manager  Megaxus.

Informasi lebih lanjut mengenai pra-registrasi Legend of Kingdoms bisa dilihat pada:

Website resmi Legend of Kingdoms: https://kingdoms.duniapp.com/
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.megaxus.legendofkingdoms
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Tentang Megaxus Infotech

PT Megaxus Infotech adalah perusahaan game di Indonesia yang didirikan pada tahun 2006 dengan misi

memberikan konten hiburan terbaik kepada pelanggannya. Megaxus menawarkan produk dan layanan

terbaik  dan  inova f  untuk  semua  pecinta  game.  Game yang  telah  diluncurkan  Megaxus:  Audi on

AyoDance, Lineage II, WarRock, Grand Chase, Counter-Strike Online, SD Gundam Online, AyoOke, Heroes

of Atarsia, World In AyoDance, Royal Master, Princess Rush, Rhythm N Joy,  Closers Online, Bakso Horror,

Combo Rush, Audi on AyoDance Mobile and Fatal Raid: SEA Invasion, Legend of Kingdoms.
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