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Poznaj tryby gry w Pure Farming 2018
Wydawnictwo Techland oraz studio Ice Flames prezentują nowy materiał z Pure Farming
2018. Zwiastun "Najlepsze rzeczy chodzą trójkami" przedstawia trzy tryby gry, które
stworzono z myślą o różnych stylach rozgrywki jakie zaoferuje nowy symulator farmy.
W Pure Farming 2018 na graczy czekają trzy tryby rozgrywki, które można zobaczyć w
materiale wideo: https://www.youtube.com/watch?v=bnrY794aMc0
Moja Pierwsza Farma ma zapoznać użytkowników z gatunkiem. Wprowadza w tajniki
nowoczesnego rolnictwa, którym będziemy się trudnić. Dzięki szczegółowym opisom i
poradom gracze krok po kroku poznają farmerskie rzemiosło i nauczą się między innymi jak
korzystać z rolniczych maszyn, zbierać plony czy pozyskiwać zieloną energię.
W Wyzwaniach czeka 20 trwających godzinę scenariuszy. Postawią one graczy przez
szeregiem ekstremalnych sytuacji. Korzystając z limitowanych zasobów będzie on musiał
walczyć z ogniem, przetrwać dotkliwą suszę, zmierzyć się z szarańczą i innymi zdarzeniami,
które spotykają rolników na całym świecie.
Tryb Swobodny to kompletna wolność w wyborze stylu gry. Gracze ustawiają parametry
rozgrywki i kompleksowo zajmują się gospodarstwami. Od początku mają dostęp do
wszystkich budynków i maszyn, a ich celem jest budowa globalnego, farmerskiego imperium.
Bez prowadzenia za rękę. I jak w prawdziwym życiu – sukces w trybie swobodnym zależy od
efektywności pracy i umiejętności podejmowania decyzji.

Pure Farming 2018 powstaje w studio Ice Flames i zostanie wydany przez Techland w Polsce
i wszystkich światowych rynkach. Gra dostępne będzie od 13 marca 2018 na PlayStation 4,
Xbox One i PC.
Najświeższych informacji o Pure Farming 2018 szukaj na Facebooku, Twitterze i oficjalnej
stronie gry.
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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.
Techland składa się z czterech oddziałów w Warszawie, Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim oraz w kanadyjskim Vancouver.
Więcej informacji na oficjalnej stronie http://techland.pl/

