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GEEWA ZÍSKÁVÁ VÝRAZNÉ POSILY PRO SVŮJ ROSTOUCÍ TÝM

Praha, 29. října 2012
Geewa pokračuje v nastoleném tempu získávání významných posil a pro
svoje nové projekty získává Martina Strnada a Jakuba Schimera. Na
vývoji špičkových online her pro více hráčů se tak nyní ve společnosti
Geewa podílí již více než 50 profesionálů z 10 zemí.
Geewa získává pro posílení svého tvůrčího potenciálu nové členy, kteří přinášejí
cenné zkušenosti a jsou příslibem pro tvorbu nových, dosud neohlášených titulů.
Klíčovou roli bude sehrávat dvojice ostřílených herních vývojářů, kterou tvoří Martin
Strnad, Senior Game Designer, a Jakub Schimer, Lead Flash Developer. Svůj unikátní
mix zkušeností získávali ve videoherních studiích různé velikosti a zaměření, od
lokálních projektů, až po pobočku celosvětové značky Disney Mobile. Martin Strnad
a Jakub Schimer se k týmu Geewa připojí během listopadu 2012.
Jakub Schimer se bude soustředit na vývoj připravovaných novinek studia Geewa,
zatímco Martin Strnad se bude věnovat také práci na již vydaných titulech,
především Age of Defenders. Jens Hilgers, Geewa CEO, komentuje probíhající
evoluci společnosti: „Klíčem k našemu úspěchu je tým talentovaných profesionálů.
Martin a Jakub představují dva z více než 15 nově přijatých kolegů z více než pěti
zemí, které jsme v Geewě za poslední tři měsíce mohli přivítat. Do našeho All Stars
týmu stále hledáme motivované a schopné herní nadšence!“
Posily ale nepřibývají jen do vývojářské jednotky. Miroslav Červený přichází na pozici
Senior Data Analyst ze společnosti eBay, kde získal zkušenosti s data miningem,
modellingem a analýzou. Miroslav je jedním ze dvou členů nově ustavené jednotky
Business Intelligence.
Tým Geewa se vyznačuje nebývalou různorodostí. V současnosti studio tvoří členové
z těchto zemí: Česká Republika, Slovensko, Německo, Velká Británie, Polsko, Rusko,
Rumunsko, Maďarsko, Řecko a Mexiko.

###
GEEWA

Geewa je vedoucí světovou společností na poli vývoje a distribuce online her. Hry značky Geewa spojují hráče po
celém světe v reálném čase napříč platformami. V současné době zasáhne Geewa skrze své hry a herní portály
více než 10 miliónů hráčů měsíčně. Geewa zaměstnává více než 50 profesionálů 10 národností ve svých
pobočkách v Praze, Brně a Berlíně.
Více informací naleznete na http://corporate.geewa.com
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