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Metro Exodus na nowym zwiastunie z rozgrywki 
Techland ogłasza współpracę z wydawnictwem Insignis 

 
Premiera Metro Exodus zbliża się wielkimi krokami. Dziś deweloper - studio 4A Games -              

prezentuje nowy zwiastun z rozgrywką z nadchodzącej produkcji, a polski wydawca           

tytułu - Techland, będący partnerem Koch Media - ogłasza wspólne działania z            
wydawcą książek z serii Uniwersum Metro. 
 

Na fanów Uniwersum Metro luty będzie wyjątkowym miesiącem. 15-ego ukaże się           

najnowsza gra z serii. Metro Exodus powstawało 5 lat i jest najbardziej ambitną             
produkcją w historii studia 4A Games. Wyjątkową rozgrywkę, która opiera się na            
najmocniejszych elementach poprzednich gier - Metro 2033 i Metro: Last Light - oraz             
oferuje całkiem nowe doznania w postaci eksploracji rozległych terenów         

postapokaliptycznej Rosji, ukazano na kolejnym zwiastunie. 

 

 
Zwiastun Metro Exodus Uncovered --- https://youtu.be/R5naqpNCTEk 

 

Po premierze gry w księgarniach dostępne będzie limitowane wydanie książkowej trylogii           
Metro. W liczącej ponad 1000 stron pozycji znajdą się trzy powieści Dmitrija            
Głuchowskiego - Metro 2033, Metro 2034 oraz Metro 2035. Całość oprawiono w twardą             

 

https://youtu.be/R5naqpNCTEk
https://youtu.be/R5naqpNCTEk


 
okładkę, na której widnieje artwork z gry, a w środku czeka również dodatkowe opowiadanie              

- Ewangelia według Artema - oraz kolorowa wkładka z pejzażami wprost z gry Metro              
Exodus. 
 

 

 

Ponadto sklep Muve.pl przygotował specjalną ofertę na przedpremierowe zamówienia         

Metro Exodus. Kupujący grę na dowolną platformę otrzymają gratis e-book Metro 2035. 
 

Metro Exodus dostępne będzie od 15 lutego na Xbox One, PlayStation 4 oraz PC. 
 

Polska strona gry - www.metroexodus.pl  
Wydawnictwo Insignis - www.insignis.pl 
Uniwersum Metro - www.metro2033.pl  

Muve.pl - Metro Exodus + e-book 
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___________________ 

O firmie Techland 

Techland, niezależny producent gier, dystrybutor i globalny wydawca, powstał w 1991 roku. Polska firma znana jest                
najbardziej z gier Dead Island, Call of Juarez oraz Dying Light i dodatku Dying Light: The Following. Łącznie marka                   
Dying Light przyciągnęła ponad 13 milionów graczy. Aktualnie pracuje nad dwiema grami z segmentu AAA, które ujrzą                 
światło dzienne w ciągu najbliższych trzech lat. 
W 2016 roku Techland rozszerzył swoją działalność o wydawnictwo ogólnoświatowe pod marką Techland Publishing.  
Techland tworzy i wydaje najwyższej jakości produkcje na wiodących platformach – PC, Sony PlayStation 4 oraz                
Microsoft Xbox One. W trzech biurach znajdujących się na terenie Polski pracuje ponad 400 utalentowanych osób.                
Każdym swoim produktem firma stara się dostarczać niezapomnianych przeżyć, korzystając przy tym z najświeższych              
i innowacyjnych technologii. 
Więcej informacji o firmie Techland znajdziesz na oficjalnych stronach: http://techlandpublishing.com oraz           
http://techland.pl Wszystkie nazwy produktów, wydawców, znaki handlowe, materiały graficzne oraz powiązane grafiki            
i znaki handlowe, zarejestrowane znaki handlowe i/lub materiały chronione prawami autorskimi są własnością             
odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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Kontakt dla mediów: 
Konrad Adamczewski | Anna Łada-Grodzicka 
konrad.adamczewski@techland.pl | anna.lada.grodzicka@techland.pl 
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