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NOWY SPOSÓB PRZEKAZU INFORMACJI  
 

INFORMACJE PRASOWE 
 
 

 
Darewnoo wraz z userem JanuszC32 uznał, że warto powołać do życia nowy typ 

przekazu informacji dotyczących nowych modeli, konwertów, zmian na stronie, 

planów i mniej znanych faktów. Tak narodził się nowy dział nazwany po prostu 

„informacje prasowe”. 

 

Co to właściwie są informacje prasowe? To treści, które producent przekazuje 

mediom, by te mogły je opublikować np. w gazetach. Te nasze mają trochę inne 

zastosowanie, bo żadne media nie będą ich przecież publikować. Ma to być 

sprytny i ciekawy sposób przekazywania informacji. 

 

Ponieważ nasze „informacje prasowe” zostały utworzone w marcu 2018, 

wszystkie starsze treści zostały dopisane z perspektywy czasu, na bazie 

archiwalnych zapisów, notek i screenów. Wszystkie treści są jednak prawdziwe. 

 

Warto dopisać, że nikt z branży modów do gier nie wpadł na pomysł aby w ten 

sposób przekazywać informacje, podobnie jak w przypadku autorskich, fikcyjnych 

magazynów „mods.darewnoo”. Mimo, że nie jesteśmy firmą czy koncernem, jest 

to dość ciekawy pomysł i urozmaicenie. 
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Pomysł na stworzenie takiego sposobu przekazu wziął się – jak to zwykle bywa – 

przez przypadek. Darewnoo podczas skanowania swojej kolekcji prospektów, 

gadżetów, zdjęć i... informacji prasowych Daewoo pomyślał czy nie warto byłoby  

spróbować zrobić czegoś podobnego. Mods.darewnoo.pl doczekało się już   

prospektu (w 2014), magazynów (od 2015), więc warto było spróbować z 

informacjami. 

 

Niebieski szablon który zdobi całość, nie powstał przez przypadek. Bazuje on 

bowiem na oryginalnym szablonie, którego Daewoo używało w Anglii w latach 

1995-1999, z tym że ich szablon zawierał inne logo Daewoo (2) a całość była 

utrzymana w zielonej (a nie niebieskiej) kolorystyce. W angielskim szablonie użyto 

też nieco innej czcionki: oni wykorzystywali taka, bez polskich znakow. 

 

Przykłady oryginalnych informacji prasowych z roku 1995 znajdziesz wchodząc 

na: 

www.darewnoo.pl/prospekty/daewoo-informacje-1 

 

Oryginalne informacje prasowe były drukowane na zwykłych kartkach A4. 

Czasem dołączane były również zdjęcia prasowe na papierze fotograficznym. 

Nasze są publikowane tylko w formie elektronicznej, ale oczywiście osoby 

zainteresowane mogą je wydrukować, jako – ot – nietypowy sposób kolekcji. 

 

Nowo otworzony dział znajdziesz na: 

www.darewnoo.pl/mods/informacje-prasowe 

 

Dopisek: User JanuszC32 pomagał wcześniej przy filmiku „Colin McRae Rally V” 

(ustalał kwestie pilota) oraz podjął się konwertu Lanosa do ETS2. 
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