Warszawa 13.05.2020

QubicGames wyda kultową serię 7 gier BIT.TRIP na Nintendo Switch i Xbox One
Polski wydawca gier na konsole potwierdził swoją międzynarodową pozycję i pozyskał
licencję na wydanie kultowej serii 7 gier z konsoli Nintendo Wii BIT.TRIP na platformy
Nintendo Switch i Xbox One. Seria BIT.TRIP do tej pory sprzedała się w ponad 2.7 miliona
sztuk i była jedną z najbardziej znanych serii gier Indie na platformie Nintendo Wii.
Jesteśmy niezmiennie zadowoleni z podpisania umowy z kalifornijskim studiem Gajin Games,
z którym współpracowaliśmy przy wydaniu gry Tharsis. Jest to dla mnie osobiście bardzo
istotna umowa. Pamiętam, jak zagrywaliśmy się w QubicGames godzinami w tytuły BIT.TRIP,
gdy sami tworzyliśmy gry na Nintendo Wii. – komentuje Jakub Pieczykolan, prezes
QubicGames.
Seria BIT.TRIP to wymagające gry bardzo silnie oparte na muzyce, dające niesamowitą
przyjemność z grania i osiągania kolejnych poziomów. Każda z gier wprowadza unikalny
gameplay, połączone są natomiast główną postacią. Seria była bardzo dobrze przyjęta
zarówno przez graczy jak i prasę branżową – oceny Metacritic poszczególnych gier wynoszą
od 75 do 87.
Spółka planuje wydanie gier BIT.TRIP w pierwszej kolejności jako serii gier (w około
dwutygodniowych odstępach pomiędzy kolejnymi grami) w dystrybucji cyfrowej na
platformie Nintendo Switch. Następnie Spółka wyda zestaw wszystkich gier w dystrybucji
cyfrowej i fizycznej na konsoli Nintendo, oraz wszystkie tytuły na konsoli Xbox One. Gry będą
wydawane na przełomie 2020 i 2021 roku, a prace nad portowaniem gier zostaną rozpoczęte
jeszcze w maju.
Dzisiejsza umowa wprowadza nas do wyższej ligi na konsolach Nintendo. Będziemy mieli
okazję wydania jednej z najbardziej kultowych serii Indie na poprzednich platformach
Nintendo. Umowa ta jest dla nas bardzo prestiżowa i na pewno otworzy nam możliwości
pozyskania innych kultowych gier. – dodaje Jakub Pieczykolan.

Tel.: +48 531 242 300
Email: info@qubicgames.com

QubicGames S.A.
ul. Katedralna 16
08-110 Siedlce

KRS: 0000598476
NIP: PL8212515641

***
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 ponad trzydzieści gier wydanych na najnowszej konsoli Nintendo, których
sprzedaż osiągnęła ponad 1 500 000 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

Kontakt dla mediów:
Sylwia Borowska, +48 791 910 702
Kontakt dla inwestorów:
Tomasz Muchalski +48 504 212 463
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