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Informacja prasowa 

Pure Farming 2018 i turniej Pro Evolution Soccer 2018 na stoisku Techlandu 

na Poznań Game Arena 

 

W weekend (6-8 października) wielkie święto polskich graczy - Poznań Game Arena. Na 

terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zaprezentują się największe firmy z 

branży. Techland zaprasza odwiedzających do przetestowania Pure Farming 2018 - 

będącego w produkcji symulatora farmy oraz Pro Evolution Soccer 2018. Ponadto na 

targach zostanie rozegrany pierwszy oficjalny turniej w najnowszej odsłonie piłkarskiego 

symulatora firmy Konami. 

Pure Farming 2018 to pierwsza odsłona nowej serii. Gra pojawi się na rynku w marcu na 

konsolach oraz PC. Polscy gracze będą mogli sprawdzić demo, które wcześniej dostępne było 

w Kolonii na targach Gamescom. W pełnej wersji Pure Farming 2018 zaoferuje m.in. 

licencjonowane maszyny oraz możliwość prowadzenia farmy w pięciu regionach świata (w 

Kolumbii, USA, Włoszech, Japonii oraz dostępnych w zamówieniach przedpremierowych 

Niemczech). 

PES 2018 dostępny jest na rynku od września. W piątek i sobotę gra dostępna będzie dla 

wszystkich zwiedzających. W niedzielę 8 października zostanie natomiast rozegrany pierwszy 

turniej w nowej odsłonie serii - PES 2018 PGA Cup. Weźmie w nim udział czołówka polskich 

graczy z poprzedniego sezonu na czele z Mistrzem Polski i Wicemistrzem Polski 2017. 

Wybrane mecze fazy grupowej, pucharowej, mecz o 3. miejsce i finał będzie można oglądać 

na telebimie targów oraz za pośrednictwem platformy Twitch pod adresem 

https://www.twitch.tv/asator_fury. Komentatorem zawodów będzie Dawid Nowak. Format 

rozgrywanego turnieju oraz lista uczestników dostępne są w oddzielnym załączniku. 

Oprócz na stoiskach partnerów będzie można zagrać w wyścigowe gry z oferty Wydawnictwa 

Techland: WRC 7 (Alsen, hala 7A oraz Samsung) oraz F1 2017 (Lenovo, hala 8A).  

https://www.twitch.tv/asator_fury


 

PGA 2017 odbędzie się w dniach 6-8 października w Poznaniu. Stoisko Techlandu 

usytuowano w hali 8A. Bilety na imprezę dostępne pod adresem 

https://www.ticketpro.pl/inne/1087894-poznan-game-arena.html  

### 

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/  

https://www.ticketpro.pl/inne/1087894-poznan-game-arena.html
http://techland.pl/

