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Informacja prasowa 

Pure Farming 2018 z nowym zwiastunem i marcową datą premiery 

Pure Farming 2018 – symulator farmy Wydawnictwa Techland – pojawi się na rynku w 

pierwszym kwartale przyszłego roku. Gra w wersji na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One 

dostępna będzie od 13 marca. Zamówienia przedpremierowe są już dostępne. 

Zwiastun przygotowany specjalnie na targi Gamescom w Kolonii pokazuje rozgrywkę we 

wszystkich dostępnych w grze lokacjach – w Kolumbii, USA, Włoszech, Japonii oraz 

Niemczech. Mapa w Bawarii to dodatek do zamówień przedpremierowych. U naszych 

zachodnich sąsiadów gracze podejmą się sadzenia rzepaku oraz hodowli owiec. 

Pure Farming 2018, zwiastun Gamescom 2017 – https://youtu.be/DdX3oreNXKw 

Pure Farming 2018 to nie tylko odmienne mapy, nadające rozgrywce zróżnicowania. To 

również licencjonowane maszyny takich marek jak Lindner i Gomselmash dostępne w 

wybranych punktach sprzedaży. Z kolei nowa platforma dystrybucji cyfrowej firmy Techland 

– Gemly – zaoferuje dwa dodatki w przedsprzedaży: ładowarkę JCB® 435S oraz nowy 

gatunek upraw w postaci pomarańczy (dostępny na mapie we Włoszech). 

Dla wszystkich chcących otrzymać wszystkie dodatki w pakiecie Techland przygotował 

wydanie Pure Farming 2018: Digital Deluxe Edition, zawierającym: trzy ekskluzywne 

maszyny marek Lindner, Gomselmash i Landini, mapę Niemiec oraz paczkę skórek dla 

postaci w grze. Grywalne demo Pure Farming 2018 dostępne będzie na targach Gamescom 

2017 odbywających się w dniach 22-26 sierpnia w Kolonii. Stoisko Techlandu znajdzie się w 

hali 8.1. 

Więcej informacji: 

Zamówienia przedpremierowe: buy.purefarminggame.com 

Pure Farming 2018 na Facebook  

Pure Farming 2018 na Twitter   

Wydawnictwo Techland na Facebook 

 

https://youtu.be/DdX3oreNXKw
http://purefarminggame.com/
http://www.facebook.com/PureFarmingGame
https://twitter.com/PureFarmingGame
https://www.facebook.com/TechlandWydawnictwo/


 

### 

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/

