
Gdynia, 11 Lutego 2022

Kampania Marketingowa
FRONT MISSION 1st: Remake 



09.02.2022 - ZAPOWIEDŹ FRONT MISSION 1St: Remake

> planowana premiera 
2022 rok



> ogłoszenie daty premiery 
w późniejszym terminie

09.02.2022 - ZAPOWIEDŹ FRONT MISSION 2: Remake



FRONT MISSION Remakes: WANZERS

#WanzersAreBack
#FrontMission 

WANZER

WANDER + PANZER



§ remake klasyka wydanego 
na Super Nintendo w 1995

§ dostępny w graAce HD i 
z nowoczesnym trybem sterowania

§ nowoczesny tryb umożliwi swobodne 
ruchy kamer oraz włączenia map 
taktycznych podczas misji.

§ nowa aranżacja klasycznego 
soundtrack’u

§ wiele możliwości i cech budowanych 
WANZER-ów będzie decydować
o zwycięstwie w bitwach i całej wojny

§ ponad 20 godzin gry

FRONT MISSION 
1st: Remake
HIGHLIGHTS



FRONT MISSION Remakes
SCREENSHOTS



GRY REMAKE W REALIZACJI

BEZ PODANEJ DATY PREMIERY
Źródło: Spółka

PREMIERA 
2022 Q1

MAGICAL DROP 6
NIGHT SLASHERS: Remake

FRONT MISSION 1st: Remake
FRONT MISSION 2: Remake



> PANZER DRAGOON: 
Remake   < 2020.03 >

> THE HOUSE OF THE DEAD: 
Remake  < 2022Q1 >

>  FRONT MISSION 1st: 
Remake  < 2022Q? >

> PANZER DRAGOON ZWEI II: 
Remake   < 202? >

> THE HOUSE OF THE DEAD 2: 
Remake   < 202? >

>  FRONT MISSION 2: 
Remake  < 202? >

MAPA PRODUKCJI     SEQUELI REMAKÓW 

> NOWE PRODUKCJE
202? >

Umowa 2018.12

Umowa 2019.09

Umowa 2021.03

BUDOWA PORTFELA GIER 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
ZBIGNIEW DĘBICKI
PREZES ZARZĄDU FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

JOANNA PRUŚ    – JOANNA .PRUS@FOREVER-ENTERTAINMENT.COM
PIOTR WOŹNIAK – PW OZN IAK@ZENIT.COM.PL

KONTAKT IR:
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WIĘCEJ O GRACH NA TWITTERZE
@FrontMissionRM

@PanzerDragoonRE

@HOTDRemake

@ForeverEntert

… I NA STRONIE SPÓŁKI
www.forever-entertaiment.com



Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Forever Entertainment S.A. („Spółka”, „FESA”) i zostało sporządzone wyłącznie w celach
informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów Anansowych. Opracowanie nie zawiera kompletnej ani

całościowej analizy Anansowej Spółki, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny, ani w całościowy sposób. Zostały w nim
wykorzystane źródła informacji, które Spółka uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni

odzwierciedlają stan faktyczny.
Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, jednak nie mogą być one odbierane jako prognozy,

a zwłaszcza dotyczące przyszłych wyników Spółki. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne
lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Forever Entertainment S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji,

które zostały podjęte na podstawie powyższego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji
inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania.

Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie
wymaga pisemnej zgody Forever Entertainment S.A..
Spółka, jej członkowie kierownictwa, doradcy i przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności
z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszego Opracowania. Ponadto, żadne informacje zawarte

w Opracowaniu nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki, jej kierownictwa, doradców lub przedstawicieli takich osób. Stwierdzenia
zawarte w Opracowaniu wyrażają stanowisko Spółki na dzień sporządzenia Opracowania. Nie muszą być prawdziwe dla kolejnych okresów. Spółka nie

podejmuje żadnego zobowiązania do publikowania korekt czy aktualizacji stwierdzeń zawartych w Opracowaniu w celu odzwierciedlenia zmian
zaistniałych po dacie sporządzenia Opracowania.

ZASTRZEŻENIE

10


