


DE LA CONCEPT 
LA REALIZARE



DESPRE CODEART

CodeArt este un studiou independent de jocuri, fondat în 2015 în

Republica Moldova, de un grup de tineri energici si entuziasmați. Atenția

noastră este îndreptată spre întruchiparea unor idei proaspete și

inovatoare în industria jocurilor.



DESPRE ECHIPĂ

Guțan Mihai
Co-Founder & Programmer

Botnarenco Stanislav
Co-Founder & Designer



Hologram Reaction, este un joc care are ca scop imbunatațirea reacției si memoriei. Jocul este format din 5 moduri unice. Ideea jocului este de a alege sau ghici

figura corectă în cât mai scurt timp. Joaca a fost creată în Unity 4.6, după release oficial la Unity 5 am trecut joaca pe Unity 5.



CONCEPTUL

Nu este imaginea actuală a jocului

Conceptul Gameplay-ului

Prototip creat in Unity3d

Prototip



MODUL “CLASIC”






MODUL “ADVANCED”






MODUL “SLICER”






MODUL “REMEBER”






MODUL “TRUECOLOR”






GraficaSunete Muzică

Pentru a evidenţia figurile pe prim 

plan s-a luat decizia ca fundalul să-l 

facem de culoare neagră ca jucătorul

să nu fie sustras de la figuri si

butoane.

Toate sunetele din joacă sunt create 

de noi.

Muzica din fon am downladat-o 

gratis de pe internet.

GRAFICĂ, MUZICĂ ȘI SUNETE



OPTIMIZARE

256x256px16x16px



OPTIMIZARE

Generate Lightmap UVs Lightmap UVs Creat Manual



OPTIMIZARE

Modele Iniţiale Modele După Optimizare









PUBLICAREA SI PROMOVARE

- Joaca am publicat-o pe 16 magazine specializate.

- 8 magazine ne-au publicat joaca din propria

initiative.

- Am publicat joaca in mai mult de 10 grupe pe retele

de socializare.

- Am trimis trailer la joaca pe mai multe canale de 

Youtube, trailer-ul a aparut doar numai pe un canal.



PUBLICAREA SI PROMOVARE

- Joaca trebuie sa aiba cel putin 2 trailere.

- Fara mult text in postari de pe retelile sociale.

- Folositi maxim 3-4 Hash Tag.

Cele mai populare: #IndieDevHour #screenshotsaturday

#gamedev #indiedev



De la publicarea jocului au trecut 2 luni, 
in total avem 2000 de downlad-uri.

REZULTAT



Ideea și mecanica jocului pînă cînd nu vrem să le facem publice, o sa fie surpriză, va asigurăm, va fi ceva foarte vesel. 



DESPRE TRAFIC FLOW

Nu este imaginea actuală a jocului Nu este imaginea actuală a jocului
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DESPRE TRAFIC FLOW

Nu este imaginea actuala a jocului






Dacă sunt intrebări din sală voi fi bucuros sa raspund.

ÎNCHIERE
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