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W weekend poznamy Mistrza Polski PES 2018 
PES 2019 zadebiutował w wersji demo 

11 sierpnia odbędą się Mistrzostwa Polski PES 2018 - turniej zamykający e-sportową            

rywalizację w zeszłorocznej odsłonie symulatora piłkarskiego Konami. PES 2019 debiutuje          

na rynku 30 sierpnia, od dziś na wszystkich platformach dostępna jest też darmowa wersja              

demonstracyjna nowej części cyklu. 

 

W zawodach weźmie udział 20 graczy wyłonionych na drodze sieciowych kwalifikacji.           

Zawodnicy zostali podzieleni na pięcioosobowe grupy i 11 sierpnia staną do finałowej            

rywalizacji o miano najlepszego polskiego gracza Pro Evolution Soccer 2018. 
 

 

 

Mistrzostwa Polski PES 2018 odbędą się 11 sierpnia w warszawskim lokalu New Meta             
e-sports przy ulicy Grzybowskiej 30. Liczba miejsc dla kibiców ograniczona, o wpuszczeniu            

do lokalu decyduje kolejność przybycia. Dla publiczności i osób towarzyszących          

 



 

przygotowano możliwość przetestowania dema PES 2019. Transmisję z wydarzenia będzie          

można śledzić na Twitch pod adresem: twitch.tv/asatorttv 
 

Techland jest polskim dystrybutorem serii PES i partnerem Konami. Patronami medialnymi           

wydarzenia są magazyn PSX Extreme i portal PPE, sponsorami nagród są PlayStation            

oraz produkująca peryferia dla graczy firma Genesis. 

 

 

http://twitch.tv/asatorttv


 

 

Tegoroczna odsłona serii - PES 2019, debiutuje na wszystkich platformach już 30            
sierpnia. W Polsce w zamówieniach przedpremierowych gra można w wybranych sklepach           

nabyć w edycji z okolicznościowym szalikiem. 

 
Polska strona PES 2019: 

 https://wydawnictwo.techland.pl/nasze-produkty/pro-evolution-soccer-2019 
 

Polski fanpage PES 2019: https://www.facebook.com/PES2019PL/  
Twitter: www.twitter.com/officialpes  
Facebook: www.facebook.com/PES  

Instagram: www.instagram.com/officialpes  
YouTube: www.youtube.com/officialpes  

 

 
O firmie Techland 

Techland, niezależny producent gier, dystrybutor i globalny wydawca, powstał w 1991 roku. Polska firma znana jest najbardziej z gier                   
Dead Island, Call of Juarez oraz Dying Light i dodatku Dying Light: The Following. Łącznie marka Dying Light przyciągnęła ponad 10                     
milionów graczy. Aktualnie pracuje nad dwiema grami z segmentu AAA, które ujrzą światło dzienne w ciągu najbliższych trzech lat. 
W 2016 roku Techland rozszerzył swoją działalność o wydawnictwo ogólnoświatowe pod marką Techland Publishing. Na początku                
2017 roku firma wydała Torment: Tides of Numenera – ciepło przyjętego duchowego spadkobiercę legendarnego Planescape:               
Torment. Obecnie firma przygotowuje się do wydania Pure Farming 2018 oraz kilku produkcji firm trzecich. 
 
Techland tworzy i wydaje najwyższej jakości produkcje na wiodących platformach – PC, Sony PlayStation 4 oraz Microsoft Xbox One. W                    
czterech biurach znajdujących się na terenie Polski oraz Kanady pracuje ponad 350 utalentowanych osób. Każdym swoim produktem                 
firma stara się dostarczać niezapomnianych przeżyć, korzystając przy tym z najświeższych i innowacyjnych technologii. 
 
Więcej informacji o firmie Techland znajdziesz na oficjalnych stronach: http://techlandpublishing.com oraz http://techland.pl Wszystkie             
nazwy produktów, wydawców, znaki handlowe, materiały graficzne oraz powiązane grafiki i znaki handlowe, zarejestrowane znaki               
handlowe i/lub materiały chronione prawami autorskimi są własnością odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

___________________ 
Kontakt dla mediów: 
Konrad Adamczewski | Anna Łada-Grodzicka 
konrad.adamczewski@techland.pl | anna.lada.grodzicka@techland.pl 
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