
 

 

 

 

 

 

 

Basın Büşteni 

Steam üzerinden MIGHT'N MOW'EM oynayan 

herkesin 100 € kazanma şansı. 

Yılbaşı döneminde oyna ve kazan'ı canlandırmak  

için ELEET GAMES ve Block Born işbirliği. 

Karlsruhe / Boca Raton (USA), 16.12.2022 – ELEET GAMES, Steam'deki erken erişim oyununun 

oyuncularına 5.000 €'luk olağanüstü bir ödül havuzu sağlamak için Web3 e-spor platformu Block 

Born ile işbirliği yaptı. Her iki proje de Tezos blok zincirinde büyüyen oyun ekosisteminin bir 

parçası. Öncelikle kripto para birimi Tezos ile ödenen yaklaşık 100 € eşdeğeri olan ödül havuzu 

tükenmeden önce ücretsiz Block Born a bağlanan ve Steam'deki MIGHT'N MOW'EM erken erşim 

oyuncusu için mevcuttur. 

MIGHT'N MOW'EM, Steam'de Erken Erişim'de 13 TL'ye sunulan çok oyunculu bir rogue-lite Bullet 

Hell PC oyunudur. Gameforge AG'nin eski CEO'su Carsten van Husen'in yeni şirketi ELEET 

GAMES'in ilk oyunu ve temel ilkesi: Eğlenceli oyun ZORUNLUDUR ve bir şeyler KAZANMA isteğe 

bağlıdır. 

Block Born, Ekim 2022'nin sonundaki Erken Erişim sürümünden bu yana skor tabloları, görev 

ödülleri ve daha yakın zamanda MIGHT'N MOW'EM için bir Battle Pass sistemi sunuyor. Şimdiye 

kadar binlerce kişi oyunu Steam'den satın aldı ve binlerce Avro eşdeğer kazandı ve Tezos 

cüzdanını da bağlayanlara ücretsiz olarak dağıtıldı. 

Van Husen, "Steam oyun platformu ve Block Born kazanma platformundaki paralel lansmanla 

ELEET oyunculara bulundukları yerde oyna ve kazan avantajları sunmak için tamamen yeni bir 

fırsat yaratıyor" diye açıklıyor.  

17 Aralık Cumartesi - 31 Aralık arasında, Block Born MIGHT'N MOW'EM Battle Pass'ını ikiye 

katlıyor ve katılan her oyuncu için 100 €'dan fazla değer veriyor ve mevcut günlük ücret üzerinden 

50 €'dan fazla veriyor. Halka açık ve dolayısıyla günlük likit kripto para birimi Tezos'un içinde. 

Block Born Başkanı Will Pazos, "Block Born'da, geleneksel oyunlarda gelişen eğlenceli ve ilgi 

çekici yazılım ve araçları Web3'e getirmek için çalışıyoruz" diyor. "ELEET'teki herkes ve biz, yılların 

oyun deneyimini masaya getiriyoruz. MnM Battle Pass ile oyunculara oyunu oynarken ve 

eğlenirken oyun için ödedikleri 13 TL'yi nasıl hızlı bir şekilde geri kazanabileceklerini göstermek 

istiyoruz!" 
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ELEET GAMES: 

ELEET GAMES, hem geleneksel hem de blockchain oyunları sunan yeni bir yayıncıdır. Bizler oyuncular ile 
kripto hayranların arasındaki uçurumu kapatmak istiyoruz. Adil iş modellerinde eğlenceli oyunlar sunarak, 
oyuncuların isteğe bağlı olarak yeni oyna ve kazan kavramları hakkında bilgi edinmeye davet ediyoruz. 
ELEET GAMES, oyuncuların ekonomik başarıya ve yayıncılık şirketinin kararlarına katılması için çabalar. Biz 
buna Publishing 3.0 diyoruz. Hedefimizö oyuncuların yayıncısı olamktır. Daha fazla bilgiyi için: 
www.eleet.games.  

 
Block Born: 
 
Block Born, kullanıcı katılım araçları geliştiren ve Tezos'ta mevcut ve gelecekteki oyunlar için kitle fonlaması 

hizmetleri sunan bir yazılım şirketidir.  

Yılların e-spor deneyimi ve önde gelen Proof of Stake blok zinciri desteği, oyuncularımızı güçlendirmek ve 

akıllı sözleşme özellikli Battle Pass, Turnuva Yazılımı ve Launchpad ürünlerimiz aracılığıyla ödülleri güvenli 

bir şekilde dağıtmak için bizi mükemmel bir seçim haline getiriyor.. Web 3 oyunlarını (ve oyuncularını) 

ilerletmek için yatırılan on binlerce dolar ile Block Born  yeni nesil oyunların yaratılmasına yardımcı oluyor. 

Daha fazla bilgiyi için https://blockborn.gg. 
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