
 ps4 برای pes 2019 خرید بازی

 توسعه یافته و توسط PES Productions یک بازی ویدئویی شبیه سازی فوتبال است که توسط ps4 برای pes 2019 خرید بازی

Konami   و ایکس باکس وان منتشر شده است  4برای مایکروسافت ویندوز، پلی استیشن . 

 

  در ژاپن، اروپا و استرالیا 2018آگوست   30در آمریکای شمالی و در   2018اوت   28است و در   PES این هجدهمین قسمت از سری 

منتشر شد. در آن زمان، فیلیپ کوتینیو به عنوان وینگر اف سی بارسلونا روی جلد نسخه استاندارد ظاهر شد، در حالی که دیوید  

بازی بکهام روی جلد نسخه افسانه ای   pes 2019 برای ps4 ظاهر شد. 



 

 ps4 برای pes 2019 باشگاه های 

اند و دربی معروف اولد فرم را با جزئیات به  هایشان به بازی آورده شده های اسکاتلندی سلتیک و رنجرز به همراه استادیوم باشگاه

کنند. این آخرین قسمت از این فرنچایز بود که فقط به عنواندنیای بازی ارائه می   PES   نامگذاری شد، پس از تصمیم برای تغییر نام

eFootball Pro Evolution Soccer تجاری آن و سپس به سادگی   2020، شروع با نسخه   eFootball برای قسمت آینده. 



 

تر و  های دارای مجوز کامل ها و استادیومها را افزایش دهد، که شامل لیگ برای نسخه امسال، کونامی قول داده بود که تعداد الیسنس 

های جدید برای بازی کردن بودانواع اسطوره  . 

 ps4 برای pes 19 لیگ ها در بازی

، سوپرلیگا دانمارک، لیگ برتر  2و لیگ   1شامل لیگ  لیگ بود که  12تا آن زمان، مسابقات رسمی اعالم شده توسط کونامی 

پرتغال، لیگ برتر جوپیلر بلژیک، سوپر لیگ رایفایزن سوئیس، لیگ برتر اسکاتلند، اردیویسه هلند، پریمر دیویزیون آرژانتین با این 

سال در اختیار   10وفا که به مدت  حال، کونامی اعالم کرد که قرارداد خود را با یوفا برای لیگ قهرمانان، لیگ اروپا و سوپرکاپ ی 

 .داشتند، تمدید نکرد



 

 .جایگزین شد eFootball Pro Evolution Soccer 2020 توسط  PES 2019 .استفاده می شود EA Sports FIFA 19 مجوز در



 

 ps4 برای pes 19 رونمایی از کیت ها در خرید بازی

در رونمایی از کیت استفاده شد. لیورپول از لباس سوم جدید خود   Pro Evolution Soccer برای اولین بار در تاریخ، از یک بازی

با استفاده از تصاویر درون بازی 2019-2018برای فصل فوتبال    PES 2019 تماعی رونمایی کرداز طریق پستی در شبکه های اج . 



 

لیورپول ادعا می کند که آنها “اولین باشگاهی هستند که از گرافیک بازی های ویدئویی برای راه اندازی یک پیراهن جدید استفاده  

 . کردند



 

 pes 19 مجوز یوفا برای بازی 

همکاری کونامی و یوفا پس از ده سال پایان یافت. این اعالمیه در یک بیانیه مطبوعاتی منتشر شده در وب سایت یوفا اعالم شد که  

ساله بسیار موفق و پربار بین کونامی و یوفا خواهد بود 10در کیف پایان یک همکاری    2018“فینال لیگ قهرمانان اروپا  . 



 

 


