Poznań, 18 października 2019
Pierwszy dzień targów Poznań Game Arena przeszedł do historii
Punktualnie o godz. 10:00 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
pojawili się pierwsi zwiedzający, choć najbardziej spragnieni gamingowych emocji
czekali na otwarcie bram już dużo wcześniej. Niesłabnące zainteresowanie
wydarzeniem sprawiło, że już od pierwszych minut niemal wszystkie stoiska zostały
oblężone przez miłośników gier. Na uczestników czekało aż 10 pawilonów
wypełnionych atrakcjami gotowymi zaspokoić nawet najbardziej wymagających
fanów gier. Pokazy Cyberpunk 2077 i Watch Dogs Legion, pojedynki w Polskiej Lidze
Esportowej i wiele więcej. Dzięki 220 wystawcom zgromadzonym podczas
poznańskich targów gier każdy z pewnością znalazł coś dla siebie.
Oficjalna ceremonia otwarcia targów odbyła się w samo południe w pawilonie
6. Podczas uroczystości usłyszeliśmy przemowy Tomasza Kobierskiego (Wiceprezesa
Grupy MTP), Jakuba Marszałkowskiego (Szefa Game Industry Conference) oraz
Jędrzeja Solarskiego (Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania).
Po dokonaniu oficjalnego otwarcia przyszedł czas na wręczenie statuetek dla najlepiej
przygotowanych stoisk podczas PGA. Kapituła w składzie prof. Andrzej Wielgosz
(przewodniczący), Jędrzej Solarski (Zastępca Prezydenta Miasta Poznania), Dariusz
Wawrzyniak (Dyrektor Grupy Produktów MTP) i Łukasz Wołonkiewicz (Dyrektor
Targów PGA), postanowiła wyróżnić następujące stoiska:
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Zabawa podczas VIP DAY trwała do godziny 18:00. Ostatnim punktem pierwszego
dnia Poznań Game Arena był spektakl Epic Game Music, który pozwolił publiczności
zgromadzonej w Sali Ziemi przenieść się w magiczny świat gier wideo, dzięki
niesamowitej muzyce oraz imponującej oprawie audiowizualnej.
PGA potrwa jeszcze przez dwa dni. Wszystkie atrakcje, z których można było
skorzystać dziś, będą dostępne sobotę i niedzielę. Pośród bogatego programu
postanowiliśmy wyróżnić następujące wydarzenia:

SOBOTA 19 PAŹDZIERNIKA 2019
GODZINA
09:00 – 19:00
09:15
11:00
12:00
12:00 – 18:00
13:00
od 13:00
14:00
15:00
16:00
19:15

WYDARZENIE
Polska Liga Esportowa - rozgrywki
ARP Games – prezentacja
Koch Media – prezentacja gier Iron Harvest i Wasteland 3
XBOX – prezentacja nowości
STARS4FANS
DOOM ETERNAL – premiera
Finały turnieju Actina Rocketmania Cup 2019
NINTENDO – prezentacja nowości i premier
Klabater – prezentacja nowości
Dell – prezentacja
CEEEGA – gala wręczenia nagród

Cały dzień
Cały dzień

Pokazy Cyberpunk 2077
Farming Simulator League

PAWILON
5
6 (Scena)
6
6 (Scena)
8
6 (Scena)
PCC (Sala
Ziemi)
7A
5

Sobota to również otwarcie strefy Stars4Fans. Gwiazdy YouTube pojawią się
w Pawilonie 6, gdzie od godz. 11:00 będą do dyspozycji fanów. Poniżej prezentujemy
szczegółowy harmonogram strefy S4F.
SOBOTA
11:00 - Otwarcie bram
12:00 - Start imprezy
12:15 - Naruciak & Blowek
12:30 - Stuu
12:45 - Viki Gabor - koncert
13:15 - PNTCMZ - Jakub Żak - wyzwanie z widzami
13:40 - Medusa & Karol Bedorf

14:10 - Czuux - koncert
14:40 - Dawid Frank - zagadki dla widzów
15:00 - AniKa Dąbrowska - koncert
15:30 - Wojtek Gola & Boxdel
15:50 - Koreanka
16:10 - 4Dreamers - koncert
16:40 - Nanami Chan
17:00 - Marcin Dubiel
17:15 - Kruszwil
17:35 - Naruciak & Stuu & Blowek
18:00 - Zamknięcie imprezy
***

Przedstawicieli mediów zapraszamy do Centrum prasowego (wejście od antresoli
w pawilonie 5). Znajdą tu Państwo materiały prasowe, miejsce do pracy, komputery,
dostęp do internetu i bar kawowy.
***

Przypominamy, że akredytacje, które otrzymaliście Państwo droga mailową
są wejściówkami jednokrotnego wstępu. Oznacza to, że pozwalają na jednorazowe
wejście na teren targów w piątek, sobotę oraz niedzielę (jedno wejście każdego dnia
targów). Ponadto, ze względu na ograniczoną przestrzeń podczas wydarzenia oraz
organizację w tym samym czasie Poznań Maratonu, nie będzie możliwości
zaparkowania samochodu na terenie MTP. Zachęcamy do skorzystania z pobliskich
parkingów:
– C.H. Avenida, wjazd od ul. Matyi
– Parking Rondo Kaponiera
– Matejki
– Parking City Park
– Pod Bramą, wjazd od ul. Wszystkich Świętych
***

Grupa MTP to lider wśród organizatorów imprez wystawienniczych w Polsce
i Europie Środkowo-Wschodniej, który poza uznanymi w świecie biznesowymi
imprezami targowymi, organizuje kongresy, konferencje, wydarzenia kulturalne,
sportowe, w tym megaeventy, przyciągające ponad milion gości z całego świata.
www.GrupaMTP.pl

Poznań Game Arena to trzydniowy event, w którym uczestnicy 80 tysięcy miłośników
gamingu, esportu i nowych technologii. Dla tych, którzy w dniach 18-20 października
zdecydują się odwiedzić Międzynarodowe Targi Poznańskie przygotowane są turnieje,
konkursy, a także specjalne pokazy. Podczas tegorocznej edycji zwiedzający będą
mieli okazję spotkać ponad 220 wystawców, w tym czołowe marki ze świata gier.
Dziesięć pawilonów pełnych multimedialnych atrakcji wypełni aż 1500 stanowisk do
gier. Nie zabraknie również twórców niezależnych, którzy w strefie Indie Games
zaprezentują 130 polskich i zagranicznych tytułów. O obsługę medialną wydarzenia
zadba 420 przedstawicieli mediów, w tym 50 zagranicznych dziennikarzy.
www.gamearena.pl
Kontakt dla mediów:
Mateusz Fąfara
mateusz.fafara@grupamtp.pl
+48 539 777 567

