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Informacja prasowa 

Policjant Jack Kelly zasłużył na podwyżkę 

Media wysoko oceniają Beat Cop 

Od premiery Beat Cop – produkcji studia Pixel Crow, którą na rynek wspólnie wprowadziły 

11bit studios oraz Wydawnictwo Techland – minęły dwa tygodnie. Niezależna gra znad 

Wisły zebrała szereg wysokich ocen zarówno w Polsce jak i zagranicą. Wybrane z nich 

prezentujemy w specjalnym zwiastunie. 

Beat Cop to produkcja niezależnego studia Pixel Crow. Jako policjant Jack Kelly trafiamy na 

ulice Brooklynu. Musimy zająć się codziennymi obowiązkami jak wystawianie mandatów i 

ściganie złodziei, ale także prowadzić prywatne śledztwo i oczyścić swoje nazwisko z 

niesłusznego oskarżenia o morderstwo. 

Beat Cop, zwiastun z ocenami - https://youtu.be/f9fdg6zoa4Q 

Beat Cop to gra, w której liczy się efektywne zarządzanie czasem. Dzień pracy trwa kilka 

godzin, na naszej głowie na ogół jest mnóstwo obowiązków, a skoro nie możemy być w 

dwóch miejscach jednocześnie, musimy wybierać, które interwencje podejmiemy. 

Recenzenci podkreślali oryginalne wrażenia płynące z rozgrywki w Beat Cop. Z uznaniem 

spotkał się również humor, klimat jednoznacznie kojarzący się z kryminalnymi serialami lat 

80-tych oraz nawiązująca do muzyki tamtego okresu ścieżka dźwiękowa autorstwa Piotra 

Musiała. 

Beat Cop dostępny jest na polskim rynku w jedynej na świecie edycji pudełkowej. Wraz z 

grą gracze otrzymują wydrukowany materiał dowodowy (wycinki z gazet, fotografia), 

plakat i panoramę Brooklynu oraz dodatki cyfrowe: ścieżkę dźwiękową oraz fankit. 

Wydanie specjalne kosztuje 59,90 zł. 
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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, 

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/

