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Tencent zapowiada premierę MiniStation w Chinach 
 
Godfire™ pokazem graficznych możliwości konsoli 
 
Godfire™: Rise of Prometheus był jedną z gier pokazowych na wczorajszej konferencji 

firmy Tencent, na której zapowiedziana została premiera nowej konsoli dla chińskich 

graczy. Polska gra została wybrana ze względu na graficzne możliwości procesora 

Qualcomm.  
 

Tencent zapowiedział wczoraj w Pekinie premierę na rynku chińskim nowej konsoli o nazwie 

MiniStation. Mini-konsola dostępna będzie w kilku wersjach, z których część wyposażona będzie w 

najnowsze procesory Qualcomm Snapdragon- partnera technologicznego Tencenta.  
 

– Po raz kolejny Godfire został wybrany żeby zademonstrować możliwości i wydajność 

nowoczesnych gier mobilnych. Niewielu producentów na świecie może pochwalić się tak 

zaawansowanymi technologiami jak chociażby tesalacja, którą umożliwiają procesory firmy 

Qualcomm. Jednym z takich producentów jest właśnie Vivid Games - podkreśla Remigiusz 

Kościelny, prezes Vivid Games. 

 

Tencent Holdings Limited to chiński holding notowany na giełdzie w Hongkongu i jedna z 

największych na świecie firm branży internetowej. Jednostki zależne Tencent działają w branży 

mediowej, rozrywkowej, internetowej (np. bardzo popularny w Chinach komunikator Tencent QQ , 

portal QQ.com), e-commerce (JD.com jest realną konkurencją dla Amazon, e-Bay czy Alibaba) i 

gier elektronicznych (spółka jest większa niż Electronic Arts). W kwietniu 2015 r. wartość rynkowa 

Tencent przekroczyła 200 mld USD.  – Potencjał chińskiego rynku jest ogromy. Samych 

posiadaczy urządzeń mobilnych z systemem Android jest już ok. 400 milionów. Podejmujemy wiele 

działań w kierunku coraz większej obecności naszych produktów na tym terytorium – kontynuuje 

Kościelny. 

 

Przypomnijmy, że już wkrótce na rynku chińskim zadebiutuje gra Real Boxing. Dzięki współpracy z 

Beijing Autothink Technology (wydawca gry na terenie Chin, Tajwanu, Hong Kongu i Makau), gra 

trafi do posiadaczy urządzeń mobilnych z systemem Android. Dotychczas chińscy użytkownicy 



 

 

Androida nie mieli możliwości gry w Real Boxing, ponieważ na terenie Chin nie funkcjonuje sklep 

Google Play.  

 

 

 

 

 

  

O Vivid Games 
Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Jest jednym z najnowocześniejszych, niezależnych 
producentów najwyższej jakości gier na urządzenia mobilne w Europie. Najważniejszym tytułem w dorobku 
firmy jest REAL BOXING™, który trafił do ponad 26 mln odbiorców. W połowie 2014 roku miała miejsce 
premiera kolejnej dużej marki – Godfire: Rise of Prometheus. W czerwcu 2012 r. Vivid Games S.A. 
z powodzeniem zadebiutował na rynku NewConnect. W 2014 r. przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 
14,9 mln zł (wzrost o 85%), spółka wypracowała 2,7 mln zł zysku netto (wzrost o 268%). Wskaźnik EBITDA 
wyniósł 3,9 mln zł. Więcej o spółce na: www.vividgames.com. 
 
Kontakt dla mediów: 
Remigiusz Kościelny - prezes zarządu,  
tel. 52 3215728 
remigiusz.koscielny@vividgames.com 

Tomasz Muchalski 
tel. 504 212 463 
t.muchalski@everestconsulting.pl   

 


