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                                                                                    Kraków, 11 marca 2019r. 

Warplanes: WW2 Dogfight szturmem wdarło się na Switch’a  

Premiera Golf Peaks już w czwartek  

 
7Levels śmiało może mówić o sukcesie swojego debiutu w roli wydawcy gier na konsolę 

Nintendo Switch. Gra Warplanes: WW2 Dogfight studia Home Net Games przeportowana i 

wydana przez 7Levels na Nintendo Switch cieszy się sporym wzięciem wśród fanów 

spektakularnych podniebnych starć w klimacie II Wojny Światowej. W najbliższy czwartek, 

krakowskie studio szykuje kolejną ciekawą premierę – logiczną grę Golf Peaks, która ma 

spory potencjał by stać się hitem. 

- Jesteśmy zadowoleni z tego, jak do tej pory radzi sobie Warplanes: WW2 Dogfight. 

Od premiery gry minęło dopiero kilka tygodni, więc czas pokaże jak będzie kształtowała się 

sprzedaż. Wszystko wskazuje jednak na to, że tytuł przyniesie spółce dodatkowy dochód, który 

pozwoli na rozwinięcie działalności wydawniczej w 2019 roku. Prowadzimy kilka 

interesujących rozmów – tłumaczy Krzysztof Król, wiceprezes 7LEVELS.  

Krakowski developer zajmował się „portem” oraz wydaniem, dystrybucją i promocją 

Warplanes: WW2 Dogfiht i czerpie zyski ze sprzedaży gry za pośrednictwem oficjalnego sklepu 

Nintendo eShop. 
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Już w czwartek, 14 marca do sprzedaży na konsolę Nintendo Switch trafi kolejny tytuł 

w programie wydawniczym - „Golf Peaks” łódzkiego studia Afterburn. Gra zadebiutuje w 

Europie, Australii i Ameryce Północnej w cenie 4,99USD/4,99EUR. – Mimo, że jest to 

stosunkowo mniejszy projekt w porównaniu do Warplanes, to ma ogromny potencjał 

komercyjny. Zarówno przystępny system rozgrywki, jak również minimalistyczna, ale 

dopracowana w najmniejszych szczegółach oprawa graficzna doskonale wpasowują się w 

klimaty tak lubiane przez fanów tego gatunku. Potwierdzeniem potencjału Golf Peaks niech 

będzie szereg pochlebnych opinii, które jak grzyby po deszczu pojawiają się w sieci. 

Znaleźliśmy się m.in. na liście opublikowanej przez Nintendo Life: „13 Fantastic New Games 

Coming To The Nintendo Switch In March” - podkreśla Krzysztof Król. 

Przypominamy, że 7Levels kończy już pracę nad kolejną własną produkcją, której 

premiera przewidziana jest na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2019 r. – Development 

powoli dobiega końca. Na marcowych targach GDC/GameConnection w San Francisco 

odbędziemy kilka ważnych spotkań m.in. z potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz 

przedstawicielami amerykańskiego oddziału Nintendo. Chcielibyśmy porozmawiać na temat 

ewentualnej współpracy i wsparcia przy promocji nowej gry. - zapowiada Paweł Biela, prezes 

7Levels. Szczegóły dotyczące tytułu ze względów promocyjnych wciąż objęte są tajemnicą 
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O grze Warplanes: WW2 Dogfight: 
Strona internetowa http://www.7lvls.com/warplanes/  
Trailerhttps://www.youtube.com/watch?v=MLtwAqOFFsU&fbclid=IwAR0eBBOvX_pXd4ZoeTQlZKf3F
IBh4ScXL4E8D1UagusAyYuGtDYayeYSr3U  
 
O grze Golf Peaks:  

Strona internetowa http://www.7lvls.com/golfpeaks/   
Trailerhttps://www.youtube.com/watch?v=HVuUfx4zjjA&fbclid=IwAR21ZAG1_cjrEWqrxnTEpBBfAAz
DF6qga_vsO1e2DgZ_rf9eikO8n_seKAE  
Materiał Nintendo Life https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=h-

RkAKADl78&fbclid=IwAR23yvzgv9oTcy-xLWYMk9cJI0Y9D8axTLXUlS2w2JlRCf-DffrHo2SBUQY  
 
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 

platformową grą akcji. Tytuł zadebiutował w pierwszym kwartale 2018 roku jako ekskluzywna gra na hybrydową 
konsolę Nintendo Switch. 
 
Więcej informacji o 7Levels można znaleźć na:  
Strona internetowej spółki: http://www.7lvls.com/  

Facebooku: https://www.facebook.com/7lvls/  
Kanale YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCjQiGakFXMyWNY22emDr7Mw?fbclid=IwAR3cAiHQu71lLigj-
ASh7k4sMHXms0p-KMrieNY5JCQ4xhBngXgTgbfnzNo  
 

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 bardziej ambitnymi projektami. 
 
Afterburn to małe łódzkie studio tworzące gry wideo. Ich pierwszym komercyjnym tytułem jest Golf Peaks, które 
ukazało się na iOS, PC i Mac, a wkrótce trafi na Nintendo Switch oraz Androida. Często biorą udział w game 

jamach i tworzą niewielkie, interaktywne prototypy.  
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