
 ps4 برای pes 2020 خرید بازی

 توسعه یافته و توسط PES Productions یک بازی ویدئویی شبیه سازی فوتبال است که توسط ps4 برای pes 2020 خرید بازی

Konami   ایکس باکس وان، اندروید و4برای مایکروسافت ویندوز، پلی استیشن ،  IOS بازی . منتشر شده است pes 20 برای 

ps4 نوزدهمین قسمت از سری eFootball Pro Evolution Soccer   12در سراسر جهان و در   2019پتامبر س 10است و در  

در ژاپن عرضه شد 2019سپتامبر  . 

 

 ps4 برای pes 2019 خرید بازی

در عنوان است که نمادی از فشار در فضای بازی آنالین با تمرکز بر   ”eFootball“ نسخه امسال دارای تغییر نام با افزودن

ه استاندارد بازگشت، که اولین بار از آخرین حضور او بر  است. لیونل مسی به عنوان ستاره جلد نسخ eFootball Pro مسابقات

https://gamemark.ir/product/pes-2019-ps4/


سرژ گنابری، میرالم پیانیچ و اسکات مک تومینای که هر   PES بود، در کنار سفیران Pro Evolution Soccer 2011 روی جلد

 .کدام نماینده یکی از باشگاه های شریک بازی بودند 

 

 آخرین بازی از این سری است که از موتور ps4 برای PES 2020 خرید بازی .رونالدینیو بر روی جلد نسخه افسانه برجسته بود 

Fox Engine Kojima Productions استفاده می کند. 



 

را قسمت زیر به تازگیکند، زی استفاده می  PES همچنین آخرین قسمت در این فرنچایز است که از نام و برند  eFootball 2022 

 .نامگذاری شده است و بازی رایگان است

میلیون دانلود رسید  300به  2020نسخه موبایل تا ژوئن  . 



 

 ps4 برای pes 20 باشگاه های بازی

رسلونا اف سی با  

تمدید قرارداد بین کونامی و اف سی بارسلونا اعالم شد که نشان دهنده ادامه رابطه با باشگاه کاتاالن است. همراه با این اعالمیه،  

 .همچنین تایید شد که نسخه ویژه بارسلونا منتشر خواهد شد



 

 منچستر یونایتد 

افقی را اعالم کردند که بر اساس آن باشگاه، استادیوم ها و بازیکنانش در بازی بازسازی می شوند. تیم  منچستریونایتد و کونامی تو

فعلی نیز با استفاده از یک فرآیند اسکن سه بعدی تمام بدن ایجاد شده است که به بازیکنان بازی آواتارهای فوق العاده واقعی ارائه  

 .می کند. با فضای هیجان انگیز اولدترافورد



 

 بایرن مونیخ 

منتشر شد، باشگاه بایرن مونیخ به عنوان یک باشگاه شریک رسمی اعالم   2019جوالی  30در    که –پس از اعالم نسخه نمایشی 

شد. بازیکنان با کیت های معتبر، بازیکنان اسکن سه بعدی کامل و منحصراً زمین خانگی بایرن، آلیانز آرنا، تجربه کاملی خواهند  

 .داشت 



 

 یوونتوس 

بازگشت. آنها یک شراکت انحصاری با این بازی امضا کردند که شامل لباس های باشگاه، اسامی بازیکنان   PES 2020 یوونتوس از 

سال گذشته است که سری 25و استادیوم با شباهت واقعی در بازی می شود و همچنین اولین بار در    FIFA   نخواهد داشت. مجوز

با نام  20ین باشگاه در فیفا باشگاه را داشته باشد. در نتیجه، ا  “Piemonte Calcio”  شناخته شد.  



 

 انبار مهمات 

ساله همکاری خود با کونامی را اعالم کرد که در آن شاهد بازسازی بسیار دقیق استادیوم   3د ، آرسنال تمدی2019ژوئن   28در  

 .امارات و همچنین دسترسی به اسطوره های باشگاه و بازیکنان تیم اصلی خواهیم بود 



 

 آ اس موناکو 

،  2018در ژوئیه   AS Monaco با Konami برای PES 2019   تمدید کردند که شامل    2020شریک شد. آنها این قرارداد را در سال

کلیه دسترسی ها به بازیکنان واقعی و استادیوم آنها می شود. نسخه فرانسوی این بازی همچنین شامل رادامل فالکائو و فیلیپ  

شودکوتینیو می  . 



 

 سلتیک 

ای مجوز درسلتیک ابتدا به عنوان یک باشگاه دار  PES 2019   تمدید    2021ظاهر شد و قرارداد خود را با کونامی برای آپدیت فصل

 .کرد. این بدان معناست که بازیکنان به کیت، نشان، بازیکنان و استادیوم خود دسترسی کامل خواهند داشت



 

 ps4 برای pes 2020 حالت های بازی

ین بار در سریبرای اول  PES یک حالت بازی جدید به نام ، Matchday Mode   وجود دارد. بازیکنان در سرتاسر جهان به تیم

کنند تا در حالت جدیدخود کمک می   Matchday   یک مسابقه را در هر زمان به پیروزی برسانند. کونامی هر هفته یک مسابقه مهم

خواهند در روز مسابقه نمایندگی کنندتوانند تصمیم بگیرند که کدام تیم را می می  کند، سپس بازیکنانیا بازی دربی را انتخاب می  . 



 

Master League های  ترین آنها شامل یک پیشرفت داستانی است، با کات سین یافت کرده است که مهم همچنین تعدادی اصالحات در

افتد، و همچنین اهدافی که باید بر اساس  های مطبوعاتی اتفاق می جدید که در جلسات کارکنان، جلسات آموزشی یا کنفرانس 

های بازیکن انجام شودپاسخ  . 

  

Data Pack 7   های رسمی و  بود و محتوا شامل کیت  2020روزرسانی مربوط به یوفا یورو منتشر شد. این به  2020ژوئن    4در

مکان مسابقات و همچنین   11مکان از   5تیم رسمی یوفا بود. این به روز رسانی همچنین شامل   55های بازیکنان برای همه شباهت 

 .توپ رسمی مسابقه بود

 


