Kraków, 9.06.2020r

Wydawnictwo All in! Games łączy siły ze światowym
liderem przy dystrybucji gry Ghostrunner
Kraków, Polska – 9.06.2020. Krakowskie wydawnictwo All in! Games połączyło siły z
jednym z najlepszych wydawnictw gier komputerowych na świecie, 505 Games.
Wspólnie będą pracować nad sukcesem jednej z najbardziej wyczekiwanych polskich
premier tego roku, gry Ghostrunner.
- Nawiązanie tej współpracy to efekt kilkutygodniowych negocjacji oraz rozmów i bardzo się
cieszymy, że udało się je sfinalizować. 505 Games wnosi niesamowite doświadczenie oraz
spore zaplecze finansowe, organizacyjne i marketingowe do tego projektu, co powinno się
przełożyć na jeszcze lepszy wynik premiery – mówi COO All in! Games, Piotr Żygadło.
Na mocy umowy, 505 Games zobowiązuje się wnieść wkład w wysokości 3,25 miliona euro
z opcją rozszerzenia do 11,25 miliona euro.
Osadzona w cyberpunkowym świecie, dynamiczna gra akcji Ghostrunner to dla All in!
Games jedna z największych premier tego roku. Tytuł ten został wyprodukowany przez
krakowskie studio deweloperskie One More Level przy współpracy z Slipgate Ironworks oraz
3D Realms. Opublikowane na platformie Steam oraz GeForce NOW demo spotkało się z
bardzo pozytywnym przyjęciem zarówno przez graczy (ponad 130 tys. aktywnych graczy),
jak i recenzentów. Jeszcze przed premierą pełnej wersji, która nastąpi za kilka miesięcy,
Ghostrunner otrzymał nagrodę w prestiżowym konkursie Digital Dragons Indie Celebration.
O grze pisały takie redakcje jak Destructoid, GamesRadar, IGN, GameSpot, Polygon oraz
Eurogamer.

- Nie tylko my mamy spore oczekiwania wobec tej gry. 505 Games również mocno wierzy w
jej sukces. Wspólnie postaramy się o to, by Ghostrunner stał się globalną i dobrze
rozpoznawalną marką, w którą będą grać miliony ludzi na całym świecie –
 dodaje Piotr
Żygadło.
505 Games to wydawnictwo gier komputerowych z siedzibą w Mediolanie, z oddziałami w
Kalifornii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Chinach i Japonii. W swoim
portfolio mają takie gry jak Death Stranding, Don’t Starve, Sniper Elite III, Portal Knights,
Quarantine czy też Control. Według rankingu Metacritic, 505 Games było najlepiej
ocenianym wydawnictwem gier na świecie w 2019 roku.
Ghostrunner
Zanurz się w intensywnym, cyberpunkowym świecie. Ghostrunner to dynamiczna gra akcji
osadzona w odległej przyszłości: ci, którzy przetrwali wielką katastrofę żyją w
ostatnim schronieniu ludzkości. Zostań cyber-wojownikiem, walcz zaciekle i
pamiętaj, że najdrobniejszy błąd może okazać się śmiertelnie niebezpieczny.
Obejrzyj zwiastun:
Ghostrunner | Official Reveal Trailer 2019
Ghostrunner I Cinematic Trailer 2020
Ghostrunner | Official Gameplay
Odwiedź stronę gry na Steam:
Ghostrunner I Steam
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