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Informacja prasowa 

Start nowej serii gier Wydawnictwa Techland 

20 października na rynku zadebiutuje nowa seria wyjątkowych gier. Do Serii Day1 trafią 

zarówno tytuły, które gracze znają jak i premierowe wydania gier wcześniej u nas 

niedostępnych. Jednym z takich tytułów będzie Rising Storm 2: Vietnam, debiutujący na 

polskim rynku w wersji pudełkowej. 

Pod banderą Serii Day1 tej jesieni na sklepowe półki trafią Dying Light, Dead Island 

Definitive Collection, Homeworld: Deserts of Kharak, Shadow Tactics, WRC 5, Homefront: 

The Revolution oraz dwa premierowe tytuły: Xenonauts i Rising Storm 2: Vietnam. Pierwsza 

to taktyczna strategia turowa, inspirowana klasykiem w postaci UFO: Enemy Unknown, która 

zdobyła serca graczy i bez trudu zebrała budżet na produkcję w serwisie Kickstarter. 

Natomiast sequel świetnie przyjętego Rising Storm to kolejny udany taktyczny shooter FPP 

studia Tripwire Interactive. Gra miała światową premierę w maju tego roku, lecz dotychczas 

była dostępna wyłącznie w dystrybucji cyfrowej, bez rodzimej lokalizacji. Zatem pudełkowe 

wydanie gry w wersji z polskimi napisami stanowi nie lada gratką dla fanów serii. 

Seria Day1 to okazja, by w atrakcyjnej cenie nabyć produkcje o sprawdzonej renomie i 

wysokiej jakości. Każdą pozycję wyceniono na 69,90 złotych, każda zostanie wzbogacona 

cyfrowymi dodatkami. W październiku do serii trafi 8 zróżnicowanych produkcji, a w 

przyszłym roku przewidziane są kolejne. 

Seria Day1 wystartuje 20 października. Wszystkie gry w wersjach PC dostępne będą za 

69,90 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/  
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