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1C ENTERTAINMENT I 3D REALMS W II KWARTALE 2019 R. WYDADZĄ GRĘ ION MAIDEN NA KONSOLE
Obie firm połączymłm siłm bm stwoizymy Ion Maiden oiazy nieogłoszyoną jeszyczye gię zy gatunkuu FPS na
oimginalnmr silnikuu Quakue’a.
1C Entertainment, międzynarodowa grupa działająca w segmencie produkcji i dystrybucji gier wideo oraz
specjalistycznych usług dla zewnętrznych deweloperów gier, będzie współpracować z frmą 3D Realms,
twórcą klasycznych strzelanek FPS takich jak Dukue Nukuer i Shadow Waiiioi. W drugim kwartale 2019
roku gra Ion Maiden, działająca dotychczas w wersji na platormę Steam, zostanie wydana w wersji na
konsole Nintendo Switch, PlayStaton 4 i Xbox One. Obie frmy będą też razem pracować nad nowym,
niezapowiedzianym jeszcze tytułem z gatunku FPS, opartym na oryginalnym silniku gry Quake. Tytuł
będzie dostępny na tych samych platormach co Ion Maiden.
Dystrybucją obu gier na terenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier zajmie się frma Cenega S.A.
Specjalna wielogodzinna przedpremierowa kampania Ion Maiden dostępna jest na platormie Steam w
modelu Early Access za 19,99 USD w językach: angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim i
rosyjskim. Pierwszoosobowa retro-strzelanka bazuje na silniku Build, znanym z takich tytułów, jak Dukue
Nukuer 3D, Blood oraz Shadow Waiiioi i będzie dostępna od drugiego kwartału 2019 roku na wszystkich
platormach zarówno w wersji cyfrowej, jak i na nośnikach fzycznych. Ion Maiden to prequel do
Bombshell z 2016 roku, w którym Shelly musi pokonać transhumanistycznego mistrza Dr Jadusa Heskela.
Podczas gdy Ion Maiden wykorzystuje klasyczny silnik, w modelu Early Access gracze mają do dyspozycji
cieszące się dużą popularnością nowoczesne opcje, w tym headshoty, więcej elementów fzyki, wyższy
poziom interaktywności, wsparcie dla panoramicznego ekranu i dla kontrolera oraz automatyczne
zapisywanie. 3D Realms i 1C Entertainment wykorzystują z obu światów to co najlepsze.
Firma 1C Entertainment jest odpowiedzialna za popularną serię z gatunku RTS - Men of Wai, taktyczne gry
fabularne fantasy King's Bountm oraz symulator lotów z drugiej wojny światowej, IL-2 Stuiroviku.
Współpraca z 3D Realms umożliwi połączenie kreatywności obu zespołów i dostarczy tytuły wysokiej
jakości do czego obie frmy przyzwyczaiły graczy.
"Naszym priorytetem jest przedstawianie gier takich jak Ion Maiden szerokiej rzeszy fanów 3D Realms " powiedział Mike Nielsen, dyrektor generalny 3D Realms. "Współpraca z 1C Entertainment oznacza, że
będziemy mogli wyjść naprzeciw oczekiwaniom graczy, przenosząc Shelly na konsole" – dodał.
"Zawsze byłem fanem klasycznych tytułów FPS, jak Dukue Nukuer 3D, Blood, Max Pamne i Shadow Waiiioi,
jestem więc bardzo podekscytowany współpracą z legendarnym studiem, jakim jest 3D Realms" –
poinformował Nikolay Baryshnikov, prezes frmy 1C Entertainment. "Jesteśmy globalnym wydawcą.
Naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości tytułów wszystkim graczom na całym świecie. Nasza
współpraca z 3D Realms jest wspaniałym dodatkiem do naszego portolio, dla mnie osobiście jest
spełnieniem marzeń z dzieciństwa" - dodał.
Więcej informacji można znaleźć na stronach 1C Entertainment, 3D Realms oraz Ion Maiden.
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O 1C Entertainment:
1C Entertainment to międzynarodowa grupa, której biura zlokalizowane są w Warszawie, Gdańsku,
Pradze, Budapeszcie i w Moskwie, działająca w obszarze produkcji i dystrybucji gier, oraz usług
specjalistycznych dla zewnętrznych deweloperów gier. Firma wydaje gry wideo na wszystkie platormy za
pośrednictwem globalnej sieci partnerów, w formie cyfrowej i detalicznej. 1C Entertainment z
powodzeniem wypuściło na rynek ponad 100 tytułów gier, w tym uznaną przez krytyków serie IL-2
Sturmovik, King's Bounty, Men of War i Space Rangers. Najnowsze wydania obejmują takie gry jak
Ancestors Legacy i Deep Sky Derelicts.
Najważniejsze spółki Grupy 1C Entertainment to Cenega zajmująca się dystrybucją gier wideo, produkcją i
sprzedażą odzieży i gadżetów związanych z flmami i grami, Muve świadcząca usługi cyfrowej dystrybucji
gier, prowadząca sklepy internetowe z grami i gadżetami, Qloc, światowej klasy frma oferująca
specjalistyczne usługi dla branży gier wideo (takie jak usługi programistyczne, testy i lokalizacja) i 1C
Online Games, wydawca i producent gier przeznaczonych na wszystkie platormy.
Więcej informacji na: http://1ce.games/
O 3D Realms:
Założona trzydzieści lat temu frma 3D Realms była wydawcą, deweloperem i twórcą wielu legendarnych
franczyz, z których większość wciąż cieszy się dużą popularnością, jak Wolfenstein 3D, Dukue Nukuer,
Shadow Waiiioi, Max Pamne i Piem.
Więcej informacji na: https://3drealms.com/
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