Warszawa, 7 maja 2019 r.

QubicGames hucznie obchodzi swoje 15 – ste urodziny
Już dzisiaj startuje kampania marketingowa z okazji jubileuszu

Już dzisiaj rozpocznie się kampania marketingowa związana z obchodami 15- lecia istnienia
QubicGames. W ramach akcji spółka przygotowała liczne promocje gier, aż 5 niezwykle
obiecujących premier oraz uruchomienie strony jubileuszowej z licznikiem sprzedaży gier na
Nintendo Switch. Po osiągnięciu 1mln rozpocznie się specjalne wydarzenie dla graczy.

QubicGames w ramach 15-lecia, którego obchody będą trwały od 7 maja do 30 czerwca
przygotował wiele atrakcji dla swoich fanów. Wśród nich znajdą się wcześniej
zapowiadane premiery gier na platformę Nintendo Switch. Wszystkie z nich dotyczyć
będą Ameryki Północnej, Europy i Australii. Blazing Beaks zadebiutuje w Nintendo E-shop
już 10 maja w cenie 14.99 USD/EUR, Akane 17 maja w cenie 4,99 USD/EUR, Hungry Baby:
Party Treats 24 maja w cenie 4.99 USD/EUR, Warlocks 2: God Slayers w drugiej połowie
czerwca oraz Geki Yaba Runner Switch Edition będzie wydana na przełomie maja i
czerwca. Dokładne daty premier dwóch ostatnich produkcji zostanią ujawnione wkrótce.
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W czasie trwania kampanii spółka planuje wiele konkrsów i promocje aż 12 gier dla
graczy z Ameryki Północnej, Europy i Australii.
- 15- lecie QubicGames rozpoczynamy od promocji 12 gier z naszego portfolio na konsole
Nintendo Switch - będą dostępne w obniżce od 80 do 94%. Dodatkowo dla graczy
posiadających co najmniej jedną z gier QubicGames wprowadzona zostanie obniżka cen o
50% na wszystkie nowe tytuły QubicGames wydane w tym okresie – informuje Pieczykolan.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym wystratuje specjalna podstrona internetowa
dedykowana jubileuszowi QubicGames. Zawierać będzie informacje o wydarzeniu, w tym
licznik sprzedaży gier na konsolę Nintendo Switch.
- Po przekroczeniu 1.000.000 sztuk gier sprzedanych przez QubicGames na platformie
Nintendo Switch.przewidziane jest specjalne podziękowanie dla graczy. Ma być ono wielką
niespodzianką, więc nie chcemy wcześniej nic zdradzać – dadaje prezes.

O spółce:
QubicGames SA to wydawca i developer niezależnych gier Premium z 15-letnim doświadczeniem.
Spółka specjalizuje się w tworzeniu, portowaniu i wydawaniu gier na platformę Nintendo Switch.
Jest skutecznym i globalnym wydawcą, który współpracuje z developerami z ponad 10 krajów. W
swoim portfolio wydawniczym ma dwadzieścia gier wydanych na najnowszej konsoli Nintendo,
których sprzedaż osiągnęła ponad 900 000 kopii. Od września 2016 roku akcje QubicGames są
notowane na rynku NewConnect.
Więcej informacji o spółce można znaleźć na:
-

Stronie internetowej https://qubicgames.com/

-

Facebooku https://www.facebook.com/havefuneverywhere/

-

Twitterze https://twitter.com/QubicGames
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Kontakt dla inwestorów:
Tomasz Muchalski +48 504 212 463
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