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Press Release 

 

Peluncuran Game AyoDance Puzzles – Real-time PVP Puzzle Game 

 

Mengawali tahun baru 2021 ini, ada sebuah kabar baik datang dari PT Megaxus Infotech 

(Megaxus), perusahaan game publisher lokal yang sudah berkecimpung di industri game 

Indonesia sejak tahun 2006. Per tanggal 19 Januari 2021, Megaxus resmi meluncurkan 

mobile game terbarunya, AyoDance Puzzles, sebuah generasi terbaru dari game puzzle 

match-3, yang mengkombinasikan puzzle, koleksi avatar, fitur sosial, dan real-time PvP 

(Player versus Player). Game ini dikembangkan menggunakan IP Audition AyoDance 

yang sudah tidak asing lagi bagi gamer di Indonesia. 

 

AyoDance Puzzles berbeda dengan game puzzle lainnya, karena di AyoDance Puzzles 

pemain bisa memainkan Story Mode untuk menyelesaikan berbagai stage puzzle yang 

menantang, dan juga bertanding secara real-time dengan pemain lain dalam modePVP 

1vs1, 2v2, 2v2v2, dan 3v3. Selain itu, berbagai mode permainan lain juga tersedia, 

seperti Event Town, Star Contest dan Promotion Test Mode. Dalam menyelesaikan 

puzzle, pemain dapat menggunakan berbagai Power Up Items dan Combo dengan fungsi 

yang berbeda-beda untuk membantu pemain dalam menyelesaikan tantangan dan 

mengalahkan lawan. 

 

Uniknya, pemain bisa membuat avatar dan memodifikasi avatar supaya menjadi stylish 

sesuai selera fashion masing-masing, chat dengan pemain lain,dan banyak lagi. Serunya 

lagi, lagu-lagu original Audition AyoDance siap menemani pemain selagi menyelesaikan 

puzzle. Semua fitur ini ditambah dengan grafis dan efek visual yang memanjakan mata, 

pastinya akan menambah kenikmatan dalam bermain AyoDance Puzzles. Game ini 

mudah dimainkan oleh siapa saja, namun pemain juga ditantang untuk berpikir cepat 

dan tepat untuk menang.  

 

Sebelum resmi diluncurkan, game ini telah melalui masa pra-registrasi dari tanggal 3 

Desember 2020 sampai dengan 19 Januari 2021, dan berhasil mendapatkan lebih dari 

100.000 pra-registrasi, kemudian dilanjutkan dengan Beta Test yang berlangsung dari 

tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 17 Januari 2021. “AyoDance Puzzles menjadi 

tambahan terbaru dari seri Audition AyoDance. Dengan menyajikan genrepuzzle match-

3 yang segar dan fitur-fitur kompetisi antar pemain, real-time PvP dan update-update 
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mendatang seperti tambahan stage-stage baru, fitur Couple, Battle Royale sampai 50 

pemain, serta CLUB (atau disebut juga FAM), kami yakin AyoDance Puzzles dapat 

diterima dengan baik oleh game rdan dapat meraih sukses di Indonesia”, tutur Eva 

Muliawati, Founder & CEO PT Megaxus Infotech. 

 

AyoDance Puzzles sudah dapat di-download dan dimainkan secara gratis di platform 

Android dan IOS: 

- Google Play Store (Android): 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.megaxus.ayodancepuzzles 

- Apple App Store (IOS):  

https://apps.apple.com/us/app/ayodance-puzzles/id1535789358 

 

Untuk info terbaru mengenai Audition AyoDance Puzzles, kunjungi: 

- Website http://ayodancepuzzles.duniapp.com 

- Facebook @AyoDancePuzzles 

- Instagram @ayodancepuzzles 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.megaxus.ayodancepuzzles
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