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Prezentare 
generală

2020 a fost într-adevăr un an provocator. 
Astăzi vrem să sărbătorim împreună 
toate realizările pe care le-am îndeplinit 
în 2020, în ciuda circumstanțelor 
solicitante.



Prezentarea generală a 
lumilor de joc



Ianuarie

New Year Specials x5

Aprilie

Codex Victoria x2
Run Fast x10

Mai Iunie

Calificări Turneu

Iulie

Mid Summer SpecialRun Fast x10



August

Shadow Empires
Closed Beta

Septembrie

Shadow Empires

Octombrie Noiembrie

Finala Turneului

Decembrie

Late Summer Special 7-days Event 
Gameworld



Statistici 2020 - Lumi de joc

Lumi de joc care au 
început în 2020

În 2020 au început 139 de lumi 
de joc, ceea ce înseamnă 
aproximativ un server la fiecare 
2.6 zile. 

Lumi de joc disponibile 
în 2020

În 2020 au fost disponibile 429 
de lumi de joc. Unele au început 
în 2019. Durata medie de viață a 
unei lumi de joc este de 162,7 
zile.

Mulțumim Getter pentru că ne-a ajutat cu aceste statistici



Date analizate în profunzime

Sate

Știm că sunteți curioși, așa că 
haideți să verificăm câteva 
statistici despre sate. În 2020 au 
fost fondate în total 4.141.564 
de sate. Din păcate, 1.747.047 
au fost complet distruse. Cei mai 
agresivi jucători au cucerit în 
total 811.189 de sate.

Populație

În 2020 au trăit în total 
1.782.631.011 de locuitori, din 
care 1.457.928.725 s-au născut 
anul acesta. Pare a fi o generație 
destul de tânără. Populația 
medie a satelor pe tot parcursul 
anului a fost de 744 de locuitori 
per sat, și fiecare jucător a 
deținut în medie 5,8 sate.

Mulțumim Getter pentru că ne-a ajutat cu aceste statistici



Echipa de programatori



Programarea jocului!
Ce s-a întâmplat?

În 2020, echipa noastră DEV, formată din 8 programatori inteligenți și 
creativi, a finalizat în total 548 dev stories (povești de programare). 
Unele dintre ele sunt publice și le puteți citi cu ușurință în 
Changelog-ul oficial, însă multe dintre ele sunt ascunse în culise. Oh, 
munca foarte secretă a programatorilor… Datorită acestor dev 
stories, codul jocului - care are o vechime de 16 ani - a fost modificat și 
este acum mult mai modern și de ultimă generație. Cei dintre voi care 
ați testat serverul de eveniment de 7 zile ați observat deja 
îmbunătățirile uriașe care au fost făcute. Și ... în 2021 vom reuși să vă 
arătăm și mai mult!



Echipa QA



În lupta cu bug-urile!

Ce s-a întâmplat?

În 2020, echipa noastră XAP, formată din 6 cavaleri curajoși, a luptat 
împotriva a 635 de bug-uri. Este o realizare bună, întrucât doar un mic 
procent din aceste bug-uri a reușit să se strecoare în versiunea live a 
jocului.

Dorim să îi felicităm pentru energia pe care au depus-o în munca lor!

XAP = Experience Quality Assurance



Echipa de artă



Paleta Artistului

Ce s-a întâmplat?

În 2020, echipa noastră de artă, formată din 3 oameni incredibil de 
talentați: 2 artiști și 1 artist IU (pentru interfața utilizatorului), a lucrat 
la 251 de proiecte, care au inclus nenumărați biți de piese de artă.

Suntem destul de siguri că ați observat marile proiecte la care au 
lucrat, cum ar fi: reproiectarea completă a unităților, interfața listei de 
ferme, pictograme în joc, diverse lucrări de artă pentru concursurile 
noastre de pe forum, și teasere pentru campaniile noastre. Și vor 
urma mult mai multe ... în curând.



Echipa de detectare Bots



Scanarea jucătorilor

Ce s-a întâmplat?

În 2020, echipa noastră de detectare de bot, formată din 2 
dezvoltatori orientați pe detalii, a înregistrat și ajustat 458 de 
amprente bot în sistemul intern. Acest lucru a dus la 42.230 de 
detectări!

Detectările au avut loc cam peste tot, însă cel mai mic număr a fost 
înregistrat în lumile de joc Hispano, România și în CZSK.



Customer Service



Îndrumarea și sprijinul jucătorilor

Ce s-a întâmplat?

În 2020, echipa noastră Customer Service, creată din 27 CSR angajați, 
14 RES neobosiți, 1 expert de joc, 2 Team Lead și 1 CSM, a răspuns la 
167.408 tichete de asistență, cu un timp mediu de prim răspuns de 5 
ore, 24 de minute și 53 de secunde și un timp mediu de rezoluție de 
21 de ore, 9 minute și 7 secunde.

În plus față de activitatea lor standard, pentru a asigura 
corectitudinea jocului, ei s-au ocupat și de 35.252 sesizări legate de 
abaterile de la regulament.

CSM = Customer Service Manager || CSR = Customer Service Representatives || RES = Rule Enforcement Specialists



Community Management



Comunicare și divertisment

Ce s-a întâmplat?

În 2020, echipa noastră Community Management, formată din 21 de 
CM creativi, 1 Content Creator, 1 Team Lead și 1 CCM au creat 30 de 
concursuri pe forum, 13 evenimente în Discord, 24 de cadouri de 
Crăciun și să nu uităm de Turneu. Comunitatea a câștigat 856.920 de 
Aur datorită acestor evenimente. Deoarece comunitatea noastră 
scrie mult, echipa a petrecut destul de mult timp citind 416.903 
postări pe forum și 115.024 mesaje în Discord. Și nici măcar să nu 
începem să vorbim despre nenumăratele mesaje private.

CM = Community Manager || CCM = Community Communication Manager



Social Media Management



Captivarea și informarea jucătorilor

Ce s-a întâmplat?

În 2020, echipa noastră formată dintr-o singură persoană - și 
susținută de neobosita echipă CM - a creat un total de 720 de postări 
pe Facebook și 24 de postări pe blog, pentru a menține comunitatea 
informată și captivată.

Dar nu a fost vorba doar de crearea de conținut! Echipa a trecut prin 
3.635 mesaje private pe Facebook și a moderat 15.210 de comentarii.

Oh, să nu uităm de canalul nostru YouTube care a primit 531.000 de 
vizualizări și 1.900 de abonați noi.

CM = Community Manager || CCM = Community Communication Manager



2021

Întrucât 2021 abia a început, nu putem 
prezice cu adevărat ce ne va aduce anul 
acesta, însă vom face tot posibilul să ne 
asigurăm că dezvoltăm cel mai bun joc 
posibil, cu cele mai puține bug-uri posibile 
și că vă susținem cât mai bine în călătoria 
voastră, pe tot parcursul jocului.

Echipa voastră Travian: Legends


