
 ps4 برای pes 2021 خرید بازی

است که   eFootball Pro Evolution Soccer یک بازی ویدئویی شبیه سازی فوتبال از سری ps4 برای pes 2021 خرید بازی

باکس وان  و اندروید، ایکس 4استیشن برای مایکروسافت ویندوز، پلی  Konami توسعه یافته و توسط PES Productions توسط

و نسخه   J.League به استثنای) Winning Eleven و بیست و پنجمین قسمت با PES منتشر شده است. این بیستمین قسمت است که با

 .در ژاپن نامگذاری شده است (های بهبود یافته نیمه ساالنه

 

( است که حاوی آخرین داده های بازیکنان و  2019)منتشر شده در سپتامبر  eFootball PES 2020 این یک نسخه به روز شده از

Pro Evolution Soccer فهرست باشگاه ها است. لیونل مسی به عنوان ستاره جلد نسخه استاندارد، در کنار سفیران نو ، کریستیا

راشفورد رونالدو، آلفونسو دیویس و مارکوس   . 



 

 ps4 برای pes 2021 پیشرفت های گرافیکی بازی 

روزرسانی فصل به    Football PES 2021  پلی مورد تحسین منتقدان را ازها و گیمتمام ویژگی  efootball PES 2020  کند ارائه می

های بازیکن و  جایزه »بهترین بازی ورزشی« را دریافت کرد، به عالوه موارد دیگر. این بازی با داشتن آخرین داده  E3 2019 که در

حالت و محتوای انحصاریباشگاه برای فصل جدید،   UEFA Euro 2020 ریزی مجدد مسابقات واقعی داردرا قبل از برنامه . 



 

بازی را جشن   100گیرد و بیش از  جشن می  1995و پنجمین سالگرد خود را از اولین بار در سال   بیست PES همانطور که امتیاز

کند تا یک بار دیگر به ما بپیوندند تا ها نسخه فروخته شده، کونامی از هواداران فوتبال در سراسر جهان دعوت می گیرد. میلیونمی

شویمرویم و برای آینده آماده می ی برای فصل جدید فوتبالی پر از اکشن به زمین مسابقه م . 



 

 به روز رسانی فصل 

PES 2021 ه عنوان سال گذشته،  نسخه به روز شد efootball PES 2020   است که آخرین داده های بازیکنان و فهرست باشگاه ها را

های دارای مجوز خاص از  ها و تیمها برای لیگ ها، آخرین داده ارائه می دهد. به دلیل تاخیر در پایان فصل برای بسیاری از لیگ 

در دسترس خواهد بود )اتصال به اینترنت الزم است( اندازی و پس از آن ها هنگام راهروزرسانی طریق به   



 
2020محتوای انحصاری یوفا یورو    

هنگام راه اندازی در  2020، محتوای رسمی یوفا یورو 2021بقات واقعی در سال  قبل از مسا  PES 2021   گنجانده خواهد شد. دارای

تیم ملی یوفا، استادیوم ومبلی و موارد دیگر. این بهترین راه برای شبیه سازی   55یوفا، همه    2020حالت آفالین مسابقات یورو 

ن است مسابقات قبل و بعد از اولین تابستان آ  



 
 نسخه های باشگاه ها 

های  را از طریق پلتفرم های دیجیتال خریداری کنند. نسخه  PES 2021 برای اولین بار، طرفداران می توانند نسخه های ویژه باشگاه

های بارسلونا، یوونتوس، منچستریونایتد، بایرن و آرسنالجدید باشگاه که برای باشگاه   FC   در دسترس هستند، شامل محتوای

هاید تیمهای خاص مانن انحصاری باشگاه   myClub فرد، منوهای برند و موارد  های منحصربه ای نمادین، کیت، بازیکنان سلایر لحظه 

شونددیگر می . 



 
Master League 

یک حالت تک نفره همهجانبه که شما را در صندلی مدیر باشگاه فوتبال خودتان قرار می دهد، دارای یک سیستم گفتگوی تعاملی با  

صحنه های سینمایی، نقل و انتقاالت واقعی و موارد دیگر. همانطور که برای ساختن و توسعه باشگاه خود تالش می کنید، با انتخاب  

داخل و خارج از زمین، مسئولیت پیشرفت را خواهید داشتهای معنادار در  . 

 .اضافه شدند و جزئیات آن به زودی فاش خواهد شد PES 2021 مدیران افسانه ای جدید به مستر لیگ در 

 


