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Pure Farming 2018 – edycja premium wyłącznie na polskim rynku 

13 marca na rynku zadebiutuje Pure Farming 2018. Produkcja rodzimego studia Ice Flames, 

której wydawcą jest Techland, ukaże się w Polsce w pudełkowej, wzbogaconej dodatkami 

edycji premium. 

W Pure Farming 2018 gracze będą budować farmerskie imperium i prowadzić gospodarstwa 

w USA, Włoszech, Japonii i Kolumbii. Gra oferuje unikalne uprawy takie jak oliwki i kawa, a 

każdy kraj to również wyjątkowe rolnicze maszyny, które nigdy wcześniej nie pojawiły się w 

grach z gatunku. 

"Pure Farming 2018 to nowa marka wśród gier rolniczych, a pierwsze wrażenia polskich i 

zagranicznych dziennikarzy oraz YouTuberów, którzy mieli okazję spróbować rozgrywki, są 

obiecująco pozytywne. Studio Ice Flames nadaje ostatnie szlify, aby dostarczyć na rynek 

wyjątkowy produkt, a Wydawnictwo Techland z kolei dba o to, by rodzimi gracze mogli go 

nabyć w wyjątkowym wydaniu" - mówi Tomasz Gawlikowski, Dyrektor Marketingu i PR 

Techland Publishing. 

 

Pure Farming 2018 w edycji premium dostępna będzie na PC w cenie 119,90 zł. W jej skład 

oprócz gry wejdą: 

 Drewniany głośnik Bluetooth 

 Zestaw pocztówek prezentujących krainy z gry 

 Kolekcjonerski plakat 

 Naklejki producentów maszyny z gry 

 Cyfrowy poradnik farmera 

 DLC z dodatkową mapą Niemiec 

 

Pure Farming 2018 dostępne będzie od 13 marca na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. 
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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. 

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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