
Big Project  - Reveal

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedziami mamy przyjemność opowiedzieć Państwu o tym jaki to projekt
kryje się pod kryptonimem Big Project i w co chcemy się mocno zaangażować jako firma w
nadchodzącym czasie. Dodam jeszcze, że projekt obecnie znajduję się w fazie
koncepcyjnej, natomiast dość jasno wiemy, co chcemy osiągnąć i z czego czerpać
inspirację. Przechodząc zatem do rzeczy:

Barn Finders 2 - Europa

Barn Finders to jedno z naszych ulubionych IP. Dzięki nieszablonowemu podejściu do
tematyki symulatorów udało się nam zachęcić około 200 tys graczy na różnych platformach



do zakupu. Podstawą gry Barn Finders był solidny gameplay okraszony poczuciem humoru
prosto z amerykańskiego pustkowia. Dodajmy do tego kosmitów i poszukiwania bimbru a
wyjdzie gra, która w 83% recenzji jest oceniana pozytywnie i została entuzjastycznie przyjęta
przez zwykłych graczy jak i dużych youtuberów typu markiplier. Jednocześnie patrząc z
perspektywy czasu widzimy rzeczy, które zrobilibyśmy inaczej, zarówno pod kątem gry jak i
jej technicznego przygotowania do produkcji kolejnych DLC. Wierzymy w to, że jest dużo
historii z Amerykii, które można jeszcze powiedzieć, ale potrzebujemy do tego nowej
platformy. I Barn Finders 2 ma być właśnie taką platformą. Oto kilka podstawowych założeń
z którymi pracujemy:

● Gra z Amerykii zostanie przeniesiona na nowo odkryty archipelag - Europa. Tam
gracz będzie mógł odwiedzić mapy inspirowane europejskimi krajami takimi jak
Niemcy, Francja, Polska, Kanada czy Meksyk ;) ;

● Gra będzie zawierała więcej map do eksploracji, natomiast model przeszukiwania
stodół w poszukiwaniu skarbów do sprzedaży pozostanie bez zmian;

● Chcemy rozbudować gameplay lombardu tak, aby gracz mógł robić tam jeszcze
więcej rzeczy, na wzór Gas Station Symulator;

● Większą jakość położyć na modele postaci, animacji i interakcje z nimi;
● Gra przygotowana pod DLC od razu, zarówno małe jak i duże;
● W perspektywie porty na konsole nowej generacji;
● Nie mamy jeszcze pewności, czy gra będzie tworzona na UE 5, natomiast badamy

taką możliwość;
● Na chwilę obecną jesteśmy w trakcie przygotowania materiałów, które pozwolą nam

zbadać możliwość współpracy z dużym wydawcą. Natomiast tylko uzyskanie
znaczącego finansowania skłoni nas do takiej decyzji.

● Badamy też możliwości uwzględnienia funkcjonalności online w grze. Nie wiemy
jeszcze jaką przyjmą formę (coop, rankingi online etc.) natomiast wiemy, że w
dzisiejszych czasach bardzo często wspiera to sukces gry.

Wierzymy, że będzie to stanowiło kolejny krok w historii naszej Spółki. Zdecydowaliśmy się
to Państwu zakomunikować, aby przekazać Państwu tą ważną informację, natomiast zanim
ogłosimy to graczom chcemy jeszcze poczekać, aby perspektywa Barn Finders 2 nie
wpłynęła na sprzedaż DLC i podstawowej wersji. Cieszymy się jednak, że już otwarcie
będziemy mogli mówić o tym projekcie i dzielić się z Państwem postępami prac.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu na adres investors@dualitygames.eu.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zarząd Duality S.A.
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