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Castle of Heart z nową, globalną aktualizacją i w promocyjnej cenie  

7Levels wyda „Warplanes: WW2 Dogfight” na Nintendo Switch   

 

7Levels, krakowski producent i wydawca gier na konsole Nintendo, podpisał umowę na 

„porting” i wydanie gry zewnętrznego producenta.  Będzie to „Warplanes: WW2 Dogfight” 

od studia Home Net Games. Od dzisiaj dostępna jest również zaktualizowana wersja 

flagowego produktu krakowskiego developera „Castle of Heart”. W związku z tym, przez 

ograniczony czas grę będzie można kupić z 33% upustem. 

 

7Levels podpisał wczoraj umowę w zakresie wydania gry zewnętrznego producenta na 

platformę Nintendo Switch. Zgodnie z jej treścią 7Levels zajmie się „portem” oraz wydaniem, 

dystrybucją i promocją „Warplanes: WW2 Dogfight” produkcji Home Net Games. 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z Home Net Games.  Gry w 

podobnym klimacie i o podobnej tematyce na Nintendo Switch jest niewiele. Tym bardziej 

projekt jest niezwykle obiecujący, zwłaszcza że pozostałe tytuły studia Home Net Games 

odnoszą spore sukcesy na innych platformach – komentuje Paweł Biela, prezes 7Levels.  

Wczorajsza umowa to pierwszy projekt w programie „portingu” i wydawaniu gier na 

Nintendo Switch zewnętrznych developerów.  -  Zgodnie ze strategią wciąż koncentrujemy się 

na jak najszerszym wykorzystaniu możliwości platformy Nintendo Switch. W ciągu ostatniego 

roku poza „Warplanes: WW2 Dogfight” trafiało do nas jeszcze kilka projektów, których 

wydanie na Nintendo Switch jest możliwe. Dlatego nie wykluczamy, że w przyszłości będziemy 

kontynuować działalność wydawniczą. Staramy się jednak ostrożnie wybierać gry, które 
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według nas najlepiej wpasują się w kanon najpopularniejszych tytułów na Switch’u.  

Wydawanie gier zewnętrznych studiów będzie stanowiło uzupełniającą działalność spółki i nie 

wpłynie na produkcje autorskich projektów.  – dodaje.  

Przypominamy, że 7Levels zakończyło już pracę nad prototypem kolejnej gry własnej 

produkcji. To platformowa, przygodowa gra akcji. Tytuł zadebiutuje na Nintendo Switch w 

2019 r. - Już wkrótce uchylimy rąbka tajemnicy. Obecnie gra jest w dosyć zaawansowanym 

stadium produkcji- zapowiada Paweł Biela. 

Po ostatniej, ciepło przyjętej aktualizacji Castle of Heart, 7Levels raz jeszcze wsłuchało 

się w sugestie społeczności graczy i na ich podstawie ulepszyło swoją grę. Tym razem 

wprowadzona została aktualizacja, zapewniająca wsparcie dla ekranów z funkcją Full HD, 

poprawiająca działanie gry oraz eliminująca problem z utrzymaniem stałej liczby klatek na 

sekundę podczas rozgrywki.  

Równocześnie dziś rozpoczęła się promocja Castle of Heart w Nintendo eShop. Przez 

ograniczony czas gra będzie dostępna w promocyjnej cenie obniżonej o 33%. - Kolejna 

aktualizacja jest idealnym momentem, aby promować tytuł. Dzięki takiemu połączeniu 

możemy zadowolić całe spektrum graczy. Zarówno tych, którzy są już posiadaczami gry, jak i 

nowych, do których chcemy dotrzeć z naszą produkcją. Podobnie jak przy ostatniej aktualizacji, 

liczymy na duże zainteresowanie użytkowników – podsumowuje prezes. 

 
 

 

O SPÓŁKACH 

 

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo specjalizujący się w produkcji gier 

platformowych. Krakowskie studio od 2014 roku opracowuje, testuje i dystrybuuje tytuły na różne platformy 

(praca na zlecenie dla innych producentów gier), obecnie szczególnie koncentrując się na w pełni autorskich 

produkcjach skierowanych do fanów platform Nintendo. Najnowszy tytuł 7LEVELS, „Castle of Heart”, jest 
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platformową grą akcji. Tytuł zadebiutował w pierwszym kwartale 2018 roku jako ekskluzywna gra na hybrydową 

konsolę Nintendo Switch. 

 

Home Net Games to studio założone przez weterana polskiej sceny Gamedevu – Mirosława Dymka.  Spółka działa 

od 2014 roku i w swoim portfolio posiada takie tytuły jak uznana gra strategiczna Earth 21XX czy bestsellerowe 

Two Worlds. Jednak do najpopularniejszych gier dewelopera należą debiutanckie Zombie Defence, pobrane na 

Androida ponad 12 milionów razy oraz The Pirate Caribbean Hunt, które może pochwalić się ponad 8 milionami 

instalacji na wszystkich platformach. Sukces obydwu gier pozwolił producentowi rozpocząć pracę nad kolejnymi 

ambitnymi projektami. 
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