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Informacja prasowa 

 

Wydawnictwo Techland prezentuje najnowszy zwiastun Pure Farming 2018 

  

Wydawnictwo Techland przedstawia pierwszy zwiastun ukazujący rozgrywkę w Pure 

Farming 2018. Premiera gry studia Ice Flames zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2018 

roku. Nowa marka w świecie symulatorów rolniczych trafi na komputery osobiste, 

PlayStation 4 oraz Xbox One. 

Pure Farming 2018 oferuje graczom pełnię farmerskich doświadczeń. Gracz będzie miał 

okazję sprawdzić się w niemal każdej możliwej gałęzi współczesnego rolnictwa, a także 

prowadzić swoje farmy w różnych regionach świata – w USA, Włoszech, Japonii i Kolumbii. 

Każdy teren ma charakterystyczne dla siebie uprawy, takie jak oliwki, ryż czy konopie 

przemysłowe. Pure Farming 2018 stawia na zbiory o zasięgu globalnym, stąd też duży nacisk 

na najszerszy wachlarz aktywności rolniczych. 

  "Ostatnie kilka miesięcy spędziliśmy na ulepszaniu gry. Słuchaliśmy głosu entuzjastów 

symulatorów rolnictwa oraz samej społeczności rolników – to źródła niesamowitej wiedzy.” - 

wyjaśnia Tomasz Gawlikowski, Dyrektor Marketingu i PR Wydawnictwa Techland. 

“Zbieraliśmy cenne uwagi, które pozwoliły nam rozwinąć grę, a dodatkowy czas 

przeznaczyliśmy na pozyskanie nowych licencji na maszyny i pojazdy wykorzystywane w 

rolnictwie. Wiemy dokładnie, dokąd zmierzamy i planujemy dostarczyć graczom niesamowite 

farmerskie doświadczenie.” 

 
Najnowszy zwiastun ukazujący rozgrywkę dostępny jest pod adresem: 
https://youtu.be/RoVmlDXoRUs  
 

W grze będą dostępne w pełni licencjonowane maszyny, prosto od wiodących producentów. 

Będzie to okazja, aby wypróbować marki rolnicze takie jak Zetor, JCB, Mitsubishi, 

McCormick, DAF, Landini czy Akpil.  

https://youtu.be/RoVmlDXoRUs


 

Pure Farming 2018 będzie prezentowany na Electronic Entertainment Expo 2017 (E3) w 

dniach 13 – 15 czerwca w Los Angeles.  

Pure Farming 2018 będzie dostępny w pierwszym kwartale 2018 roku. 

Więcej informacji o Pure Farming 2018 na: 
 
http://wydawnictwo.techland.pl/ 
https://www.facebook.com/TechlandWydawnictwo/  
https://www.facebook.com/NiesamowiteMaszyny/  
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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/  
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