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Informacja prasowa 

Techland i wydawnictwo Zysk zapraszają na Pyrkon 2017 

Już w ten weekend wielkie święto wszystkich fanów fantastyki – poznański festiwal 

Pyrkon. Impreza odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia, a tych, którzy odwiedzą stolicę 

Wielkopolski, zapraszamy do wizyty na wspólnym stoisku Techlandu oraz wydawnictwa 

Zysk. 

Torment: Tides of Numenera, którego będzie można przetestować na stoisku Techlandu i 

wydawnictwach Zysk, idealnie wpisuje się w naturę Pyrkonu. To rozbudowana gra RPG, 

której świat korzysta z wielu założeń literackiej fantastyki. Torment: Tides of Numenera, 

będący duchowym następcą kultowego Planescape: Torment, przypomina opasłą książkę. To 

gra „do czytania” – na jej scenariusz składa się ponad milion słów, a produkcję oparto o 

papierowy system RPG Numenera autorstwa Monte Cooka. Na naszym stoisku będzie można 

kupić Torment: Tides of Numenera w wersji na wszystkie platformy (PC, PS4, Xbox One), a 

także nabyć pozycje z oferty wydawnictwa Zysk. Przewidujemy też konkursy z gadżetami do 

wygrania oraz niespodziankę. Pyrkon słynie z obecności cosplayerów wśród których będzie 

można spotkać Satsu przebraną w stój Anny z japońskiego RPG Persona 5. 

Festiwal Fantastyki Pyrkon odbywa się w Poznania od 2000 roku. Integruje fanów fantastyki 

w literaturze, komiksie, filmach oraz grach – komputerowych, tradycyjnych papierowych 

RPG, planszowych czy karcianych. Zeszłoroczną, rekordową pod względem frekwencji edycję, 

odwiedziło prawie 41 tysięcy osób. Impreza obędzie się na terenie Międzynarodowych 

Targów Poznańskich. 

Więcej informacji o Wydawnictwie Techland 

https://www.facebook.com/TechlandWydawnictwo  

 

Więcej informacji o wydawnictwie Zysk 

http://www.zysk.com.pl/  

 

Więcej informacji o festiwalu 

http://pyrkon.pl/2017/  

https://www.facebook.com/TechlandWydawnictwo
http://www.zysk.com.pl/
http://pyrkon.pl/2017/
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Więcej informacji udzielają: 

 

Anna Łada-Grodzicka 

Senior PR Manager Wydawnictwa Techland 

anna.lada.grodzicka@techland.pl 

 tel. + 48 502 533 544 

---- 

Konrad Adamczewski 

Specjalista ds. PR Wydawnictwa Techland 

konrad.adamczewski@techland.pl 

tel. + 48 502 533 553 

*** 

O firmie Techland 

Techland to wiodący niezależny deweloper, dystrybutor i wydawca gier. Założona w roku 1991 firma znana jest przede 

wszystkim z takich produkcji jak Dead Island i Dead Island Riptide, seria Call of Juarez, oraz Dying Light. Dzięki wykorzystaniu 

autorskiej technologii Techland tworzy najwyższej klasy gry na Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac OS X, 

Android i iOS. Techland składa się z czterech oddziałów w Warszawie, Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim oraz w 

kanadyjskim Vancouver. Więcej informacji na oficjalnej stronie http://techland.pl/  

http://techland.pl/

