
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Poznań, 6 października 2022 roku 

 

W poniższym materiale prasowym znajdziecie Państwo: 

 Zapowiedź - wersja krótka  

 Najważniejsze informacje  

 Zapowiedź - wersja szczegółowa  

 

Wersja krótka 

 

Wielkie gamingowe marki powracają do Poznania – zapowiedź PGA 2022 

 

Już w najbliższy piątek rozpocznie się kolejna edycja Poznań Game Arena.  

Na miłośników gier i nowych technologii jak co roku czeka wiele atrakcji, 

przygotowanych przez największych branżowych gigantów. Łącznie 3 dni, 28 godzin 

niepowtarzalnej rozrywki i dobrej zabawy.  

 

Poznań Game Arena to największe targi rozrywki i multimediów w Europie Środkowo-

Wschodniej. Wydarzenie już od 18 lat wyznacza branżowe standardy i gromadzi największą 

publiczność. To bez wątpienia obowiązkowy punkt w kalendarzu każdego gracza.  

 

Tegoroczna edycja PGA rozpocznie się 7 października i potrwa trzy dni. W tym czasie na 

zwiedzających czeka aż 7 pawilonów, wypełnionych po brzegi atrakcjami, przygotowanymi 

przez najbardziej rozpoznawalne marki w świecie gamingu.  

 

- Jesteśmy ogromnie podekscytowani na myśl o starcie kolejnej edycji  - mówi Łukasz 

Wołonkiewicz, Dyrektor Poznań Game Arena. – Włożyliśmy mnóstwo pracy, aby tegoroczna 

odsłona targów dostarczyła graczom jak najwięcej pozytywnych emocji i wrażeń. Spoglądając 

na listę wystawców mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że ten cel został zrealizowany. – 

dodaje szef projektu.  

 

Ci wystawcy przykują największą uwagę 

 

Poznań Game Arena to przede wszystkim powrót Xbox oraz Nintendo, czyli dwóch czołowych 

konsolowych marek, które na targach zaprezentują swoje flagowe produkcje, również  

te, które nie są jeszcze dostępne w sprzedaży. W świat gry Skull and Bones za pomocą 

kinowego pokazu zabierze nas z kolei inny potentat gamingowego rynku, czyli Ubisoft.  

 

Po dwóch latach na Poznań Game Arena ponownie zagości także jeden z najgorętszych 

tytułów ostatnich lat – czyli Cyberpunk 2077, którego będzie można przetestować w strefie 

Asus Republic of Gamers – znanego producenta sprzętu dla graczy. Nie mniej ciekawie 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

zapowiada się strefa PLAION, gdzie pojawią się aż cztery przedpremierowe produkcje oraz 

jeszcze gorąca premiera sprzed dosłownie kilku tygodni – Saints Row.  

 

Na nudę z pewnością nie będą narzekać fani polskich produkcji. Oprócz wspomnianego 

Cyberpunka 2077 od CD-Projekt RED, swoją obecność potwierdziło również 11 bit studios, 

które zabierze do Poznania swój przedpremierowy tytuł The Invicible. Gra po raz pierwszy 

zostanie zaprezentowana szerokiej publiczności w grywalnej wersji. Interesujące nowości 

zwiedzający spotkają również na stoisku Star Drifters, gdzie szczególną uwagę przykują takie 

gry jak First Dwarf i BrewPub Simulator.  

 

Co ciekawego w strefach sponsorskich? 

 

Sponsorem głównym tegorocznej edycji PGA jest Rockstar Energy Drink, producent znanych 

napojów energetycznych. Podczas targów marka postanowiła połączyć lifestyle z gamingiem, 

zapraszając do swojej strefy znanych influencerów, takich jak Nervarien oraz Izak. Oprócz 

tego nie zabraknie także otwartych turniejów w Worms W.M.D., czy League of Legends.  

 

INEA – Oficjalny Dostawca Internetu na PGA skupia się z kolei wokół wirtualnych wyścigów. 

Charakterystyczna, cyjanowa przyczepa ponownie zawita na targi, lecz tym razem INEA FUN 

ZONE wypełnią także symulatory jazdy. Nie zabraknie także dobrze znanej strefy chillout oraz 

mobilnego biura obsługi klienta.  

 

Turnieje esportowe, pokazy cosplay oraz Strefa Gier Indie 

 

Wspomniane turnieje, jakie odbędą się w strefach poszczególnych wystawców to nie jedyna 

szansa, aby przystąpić do wirtualnej rywalizacji na PGA. Prawdziwa gratka czeka na fanów 

piłki nożnej, którzy będą mogli sprawdzić się w najnowszej odsłonie legendarnej serii FIFA 23. 

Wszystko za sprawą obecności PKO BP Bank Polski Ekstraklasa Games, czyli oficjalnego, 

wirtualnego odpowiednika polskiej ligi piłkarskiej. Turnieje zaplanowano na sobotę  

i niedzielę.  

 

Zdecydowanie najbardziej barwną częścią targów będą z kolei cosplayerzy. Osoby przebrane  

za znane postacie z szeroko rozumianej popkultury pojawią się we wszystkie trzy dni,  

a punktem kulminacyjnym dla nich będzie finał konkursu PGA Genesis Cosplay Show, jaki 

odbędzie się na scenie głównej, w niedzielę, o godz. 12:00.  

 

Nieodłącznym elementem Poznań Game Arena jest także Strefa Gier Indie, która w tym roku 

zyskała oficjalnego partnera – firmę metapro. Swoją obecność na PGA potwierdziło 

kilkadziesiąt „indyków” z różnych części świata. Jest wyjątkowa okazja na spotkanie  

i porozmawianie z twórcami niezależnymi, których produkcje, pomimo posiadania znacznie 

skromniejszych budżetów, potrafią niejednokrotnie zachwycić swoim niebanalnym pomysłem.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ciekawe wydarzenia towarzyszące  

 

Równolegle z PGA odbędzie się kilka niezwykle interesujących wydarzeń. Pierwszym z nich 

jest Game Industry Conference, czyli konferencja branżowa adresowana do wszystkich, którzy 

pragną zgłębić swoją wiedzę na temat szeroko rozumianego tworzenia gier wideo.  

W bogatym programie wydarzenia pojawią się prelekcje, poruszające najróżniejsze 

zagadnienia związane z tym procesem. Coś dla siebie znajdą zarówno początkujący, jak  

i bardziej zaawansowani twórcy. 

 

W trakcie PGA poznamy również najlepsze gry z Europy Środkowo – Wschodniej, który 

ogłoszenie nastąpić podczas uroczystej gali CEEGA Awards, która odbędzie się  

8 października, o godz. 15:00 w Sali Ziemi. Wyróżnienia trafią do twórców w aż 8 kategoriach,  

w tym tej najważniejszej – dla najlepszej gry.  

 

Po zakończeniu pierwszego dnia targów w Sali Ziemi odbędzie się z kolei wyjątkowy koncert, 

łączący muzykę z światem gier, czyli Epic Game Music. Na scenie wystąpi orkiestra 

symfoniczna CoOperate Orchestra pod dyrekcją niezastąpionego Adama Domurata oraz Chór 

Akademicki UAM przygotowany przez Beatę Bielską. 

 

W trakcie PGA będzie miała miejsce I edycja Ogólnopolskich Mistrzostw IT. Na uczestników  

I Ogólnopolskich Mistrzostw IT czekają najbardziej aktualne nowinki technologiczne, 

zaawansowane produkty informatyczne, możliwość szkoleń z potencjalnymi pracodawcami, 

elita branży IT zebrana w jednej przestrzeni on-line oraz wartościowe nagrody rzeczowe  

i rozwojowe. Rywalizacja będzie przebiegać w sześciu kategoriach, a udział wezmą uczniowie 

wszystkich szczebli edukacji od podstawówek do szkół wyższych. Podczas targów odbędą się 

finały tego wydarzenia.  

 

Co, gdzie, kiedy? 

 

Poznań Game Arena potrwa od 7 do 9 października. Bilety na wydarzenie są dostępne online, 

na platformie ToBilet.pl oraz w kasach na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich  

w trakcie wydarzenia.  

 

 

Poznań Game Arena 2022 – najważniejsze informacje 

 

Kiedy? 7-9 października 2022  

Gdzie? Międzynarodowe Targi Poznańskie 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Godziny otwarcia:  

VIP DAY Piątek, 7 października 2022 (10:00-18:00) 

Sobota, 8 października 2022 (9:00-20:00) 

Niedziela, 9 października 2022 (9:00-18:00) 

 

Ceny biletów:  

 

Przedsprzedaż: 

VIP DAY Piątek, 7 października 2022 - 140 PLN 

Sobota, 8 października 2022 - 45 PLN 

Niedziela, 9 października 2022 - 39 PLN 

Karnet sobota - niedziela - 75 PLN (jednokrotne wejście w sobotę i jednokrotne wejście w 

niedzielę) 

Karta parkingowa - 50 PLN / dzień  

Dzieci do lat 3 - wstęp bezpłatny 

 

Podczas targów: 

VIP DAY Piątek, 7 października 2022 - 160 PLN 

Sobota, 8 października 2022 - 50 PLN 

Niedziela, 9 października 2022 - 45 PLN 

Karnet sobota - niedziela - 80 PLN (jednokrotne wejście w sobotę i jednokrotne wejście w 

niedzielę) 

Karta parkingowa - 50 PLN / dzień  

Dzieci do lat 3 - wstęp bezpłatny 

 

 

Mapa targów: 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Wersja szczegółowa 

 

Wielkie gamingowe marki powracają do Poznania – zapowiedź PGA 2022 

 

Już w najbliższy piątek rozpocznie się kolejna edycja Poznań Game Arena.  

Na miłośników gier i nowych technologii jak co roku czeka wiele atrakcji, 

przygotowanych przez największych branżowych gigantów. Łącznie trzy dni i 28 godzin 

niepowtarzalnej rozrywki i dobrej zabawy.  

 

Poznań Game Arena to największa targi rozrywki i multimediów w Europie Środkowo-

Wschodniej. Wydarzenie już od 18 lat wyznacza branżowe standardy i gromadzi największą 

publiczność. To bez wątpienia obowiązkowy punkt w kalendarzu każdego gracza.  

 

Tegoroczna edycja PGA rozpocznie się 7 października i potrwa trzy dni. W tym czasie na 

zwiedzających czeka aż 7 pawilonów, wypełnionych po brzegi atrakcjami, przygotowanymi 

przez najbardziej rozpoznawalne marki w świecie gamingu.  

 

- Jesteśmy ogromnie podekscytowani na myśl o starcie kolejnej edycji  - mówi Łukasz 

Wołonkiewicz, Dyrektor Poznań Game Arena. – Włożyliśmy mnóstwo pracy, aby tegoroczna 

odsłona targów dostarczyło graczom jak najwięcej pozytywnych emocji i wrażeń. Spoglądając 

na listę wystawców mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że ten cel został zrealizowany – 

dodaje szef projektu.  

 

 

Strefa Xbox - nie starczy wam dnia, aby to wszystko ograć  

 

Xbox udostępni tytuły znajdujące się w abonamencie Xbox Game Pass. Tak jak usługa 

pozwala grać na różnych urządzeniach, tak samo na PGA gry zostały podzielone na różne 

strefy, które pozwolą cieszyć się grą na konsolach, pecetach oraz za pomocą chmury. 

 

W strefie Xbox znajdziecie trzy przedpremierowe produkcje: Lies of P, The Last Case of 

Benedict Fox oraz A Plague Tale: Requiem. Zwiedzający zagrają w nie na laptopach ACER 

Predator Orion 3000 oraz MSI (Crosshair, Raider, Stealth, Vector), zasiadając przy 

gamingowych biurkach od Elite SEMI PR0. Łącznie zostanie przygotowanych 12 takich 

stanowisk. 

 

Kolejna część strefy zostanie wyposażona przez laptopy HP Omen oraz akcesoria Mad Dog 

od Media Expert. W sumie 10 stanowisk, na których zostaną zainstalowane takie gry, jak: 

 

 Age of Empires 4 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Grounded 

 Minecraft 

 As Dusk Falls 

 Halo Infinite 

 

Na Poznań Game Arena czekają Was również klasyczne kioski, znane z poprzednich edycji 

targów, w których zagracie w Minecraft, Sea of Thieves oraz ponownie w Grounded. Na 

kolejnych sześciu konsolowych stanowiskach możecie z kolei sprawdzić grę, która niedawno 

pojawiła się w abonamencie Xbox Game Pass – Deathloop od Bethesdy (Arkane Studios). W 

sekcji tego dewelopera będzie gościł rzeczywistych rozmiarów Vasco, robot-towarzysz z 

nadchodzącej premiery Starfield, z którym będzie można zrobić sobie zdjęcie. Ponadto, z 

okazji 25. urodzin serii Fallout dostępna będzie ekspozycja rzeczywistych rozmiarów modeli 

broni i elementów z gry. W sekcji tej produkcji stanie również okolicznościowa dioramą 

inspirowana Cafe of Broken Dreams z Fallouta i "ściana pamięci", na której będzie można 

lepiej poznać gry z serii. To jednak nie wszystko! Na fanów Redfall czekać będzie imersyjna 

fotościanka, umożliwiająca poczuć się niczym wampir ścigany przez drużynę łowców. 

 

Xbox pamięta także o osobach niepełnosprawnych i z myślą o nich przygotował strefę 

Accessibility, przystosowaną dla graczy z ograniczeniami motorycznymi. Wyposażona będzie 

w kontrolery adaptacyjne Xbox i zestawy przystawek Logitech. W efekcie dla każdego gościa 

strefy tworzone będą indywidualne set-upy, skrojone pod potrzeby danego gracza. 

 

Wraz z Samsungiem Xbox stworzy z kolei specjalny salon, którym będzie szansa na 

sprawdzenie grania w chmurze, sięgając po Forza Horizon 5. Ponadto, w strefie producenta 

konsol pojawi się również All Access Room, czyli ultra ekskluzywna strefa dla wyborowych 

graczy z konsolą Xbox Series X w środku. 

 

Wyższy poziom doświadczenia 

 

We współpracy z Trustmasters oraz Playseat Xbox zaprosi uczestników PGA do wyjątkowych 

symulatorów, które zapewnią niezapomniane doświadczenie z Forza Horizon 5 oraz Microsoft 

Flight Simulator. 

 

Oprócz tego w strefie Xboxa pojawi się wiele dodatkowych atrakcji – photobooth 360◦, w 

której zwiedzający nagrają swojego własnego gifa, monidło do zdjęć Redfall, gabloty z 

atrybutami od Fallout oraz Vasco robot, z którym będzie można zrobić sobie pamiątkowe 

selfie. 

 

22 gry w strefie Nintendo 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Strefa Nintendo na Poznań Game Arena od zawsze jest gwarancją dobrej zabawy. Wiele 

godzin gamingowej rozrywki zapewnią przede wszystkim, gry, jakie japoński producent 

udostępni na swoim stoisku. Pełna lista tytułów przygotowanych przez Nintendo prezentuje 

się następująco: 

 

 Animal Crossing: New Horizons 

 

 Big Brain Academy: Brain vs Brain 

 

 Fire Emblem Warriors: Three Hopes 

 

 Game Builder Garage 

 

 Kirby and the Forgotten Land 

 

 LIVE A LIVE 

 

 Mario Kart 8 Deluxe - Booster course pass 

 

 Mario Party Superstars 

 

 Mario Strikers: Battle League Football 

 

 Metroid Dread 

 

 Monster Hunter Rise + Sunbreak 

 

 Nintendo Switch Sports 

 

 Pokémon Brilliant Diamond 

 

 Pokémon Legends: Arceus 

 

 Pokémon Shining Pearl 

 

 Splatoon 3 

 

 Super Mario 3D World + Bowser's Fury 

 

 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 The Legend of Zelda: Link's Awakening 

 

 The Legend of Zelda: Skyward Sword HD 

 

 Triangle Strategy 

 

 Xenoblade Chronicles 3 

 

Przedpremierowy pokaz Skull and Bones na PGA 

 

O grze 

 

Pod koniec XVII wieku pirackie opowieści o legendarnych przygodach przyciągnęły na 

morskie wody młodych wyrzutków z całego świata. W poszukiwaniu niewyobrażalnych fortun 

zwykli mężczyźni i kobiety udawali się daleko od domu. Uzbrojeni jedynie w instynkt 

przetrwania, ryzykowali wszystko, aby zdobyć niezmierzone bogactwa. 

 

Wkrocz do niebezpiecznego świata Skull and Bones™, zainspirowanego Oceanem Indyjskim 

w czasach złotego wieku piractwa, pokonując przeciwności losu i awansując z wyrzutka na 

okrytego złą sławą pirata. Buduj różne unikalne statki, aby przetrwać, rozwijać się i rządzić we 

wciągającym świecie, w którym co sezon pojawiają się nowe wyzwania i ulepszenia. 

 

 

 

Co wydarzy się na PGA? 

 

Uczestnicy targów będą mogli wziąć udział w dwóch, przedpremierowych pokazach 

kinowych, które przyliżą nową produkcję od Ubisoft:  

 

Multiplayer – o długości 11:20 minut 

Solo experience – o długości 14:35 minut 

Oba filmy będą wzbogacone o komentarz developerów. 

 

The Invincible na PGA 

 

The Invincible to fabularna przygoda z gatunku hard sci-fi na motywach powieści 

"Niezwyciężony" Stanisława Lema, w której potęgę ludzkości neguje tajemniczy fenomen. 

Odkrywaj tajemnice Regis III jako poszukująca załogi astrobiolog Yasna i dokonuj wyborów, 

będąc częścią atompunkowej historii pisanej przez naukę. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

W Poznaniu, na targach PGA po raz pierwszy na świecie gracze będą mogli przyjść i samemu 

zagrać w grę The Invincible, autorstwa Starward Industries, wydawaną przez 11 bit studios. 

Przygotowany w tym celu fragment to około 1 godziny gry. 

 

Saints Row oraz inne przedpremierowe tytuły w strefie PLAION 

 

Saints Row to największy i najlepszy plac zabaw jaki do tej pory pojawił się w serii. Unikalne, 

rozległe Santo Ileso będzie tłem dzikiej, niezwykłej przygody pełnej szwindli, kryminalnych 

przedsięwzięć i wymuszeń, gdzie wystrzelasz, wyjeździsz i wylecisz w wingsuicie na sam 

szczyt. 

 

Gra zadebiutowała dosłownie przed kilkoma tygodniami, więc uczestnicy PGA będą mogli 

przetestować ją świeżo po premierze. Oprócz tego w strefie PLAION przedpremierowo 

pojawią się takie gry jak Floodland, Goat Simulator 3, System Shock oraz The Last Oricru.  

 

PLAION przygotował także zestaw gier dla najmłodszych – SpongeBob, Hot Wheels 

Unleashed i Smerfy.    

 

ROCKSTAR ENERGY DRINK - Gaming w wydaniu lifestyle 

 

Strefa ROCKSTAR ENERGY Drink będzie specjalnie zaaranżowaną, kreatywną przestrzenią, 

wypełnioną aktywacjami, które musicie wpisać na listę „do obejrzenia” podczas tegorocznej 

edycji PGA.    

 

Już w piątek 7 października popularny streamer Adamcy zaprosi odwiedzających  

do wspólnego grania w takie gry jak: Worms W.M.D, Fall Guys, League of Legends. Poza tym 

najaktywniejsze osoby odwiedzające strefę mają szansę wziąć udział w konkursie  

z nagrodami. Od soboty dołączy do niego kolejny znany streamer Mikołaj “Silv4n” Sinacki, 

który przeprowadzi m.in. wywiady ze znanymi gośćmi oraz quizy z nagrodami dla chętnych 

poprzez aplikację KAHOOT.   

 

Dla kochających rywalizację i dobrą zabawę w sobotę rozegrane zostaną półfinały i finał 

turnieju BITWA ROBALI OPEN. Po jednej stronie drabinki staną dwie zaproszone formacje 

znanych twórców internetowych BAMBIKI (TOM, PEVOR, SNAX) oraz TEAM ADAMCY. 

Naprzeciw staną pary wybrane przez otwarte kwalifikacje internetowe, gdzie każdy  

z odwiedzających strefę będzie mógł wziąć udział po wcześniejszym zapisaniu się.  

 

Jeśli jednak Worms W.M.D to nie Wasza gra, to w niedzielę pojawi się kolejna okazja  

do zmierzenia się ze znanymi zawodnikami XAYOO INDUSTRIES lub duetem Lewus i Vvarion 

w ABYSS2V2. Kwalifikacje przeprowadzą Silv4n i Adamcy, wybierając finałowe teamy.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Warto przyjść i kibicować podczas rozgrywek, bo po obu finałach będzie czas na wspólne 

zdjęcia ze swoimi ulubionymi twórcami.   

Nie zabraknie także miejsca na złapanie oddechu, każdy będzie mógł doładować telefon oraz 

siebie napojem energetycznym, siedząc na wygodnych sofach i słuchając DJ’ów znanych   

z polskich scen.   

 

Strefa ROCKSTAR ENERGY Drink to również możliwość spotkania i przybicia piątki z takimi 

twórcami internetowymi jak: Kasix, Remsua, TOM223, Pevor, Snax, LukiSteve, Vstzky, Lewus, 

Vvarion, Nervarien, Czekolad, Izak. 

 

Cyberpunk 2077 w strefie Asus  

 

Podczas tegorocznej edycji PGA, która odbędzie się w dniach 7-9 października, jednym  

z najbardziej ekscytujących punktów będzie wspólne stoisko ASUS ROG oraz CD Projekt RED, 

na którym znajdą się dedykowane dla zwiedzających stanowiska, z najgorętszą polską 

produkcją ostatnich lat – Cyberpunk 2077. Gra stworzona przez studio CD Projekt RED, oparta 

na silniku REDEngine 4, przez zespół liczący ponad 500 osób, bije obecnie rekordy 

popularności na platformie Steam, ustanowione wcześniej przez 3 odsłonę Wiedźmina. 

Uniwersum gry doczekało się również swojej serialowej adaptacji pod tytułem Cyberpunk: 

Edgerunners, za którą odpowiada Rafał Jaki oraz Mike Pondsmith.  

 

Na stoisku znajdą się dedykowane komputery Powered By ASUS, wyposażone w procesory 

Intel® Core™ 12. generacji, karty graficzne ASUS NVIDIA GeForce™ RTX serii 30 oraz 

pozostałe komponenty z oferty ASUS, takie jak zasilacze, obudowy oraz chłodzenia  

i monitory. W celu zapewnienia odwiedzającym, jak najlepszych wrażeń z rozgrywki,  

do dyspozycji graczy dostępne będą najnowsze i najwydajniejsze peryferia marki ROG, takie 

jak słuchawki ROG Delta Animate, z obudową wyposażoną w wyświetlacz AnimeMatrix, czy 

też ROG Strix GO Core z mikrofonem certyfikowanym przez TeamSpeak. Dodatkową atrakcją 

będzie możliwość wypróbowania możliwości jedynego w Polsce komputera ROGxEvangelion, 

wyposażonego w limitowane podzespoły, stworzone we współpracy ze Studiem khara®.  

Ta wyjątkowa maszyna została również poddana pewnym modyfikacjom przez popularnego 

twórcę internetowego Czugę, który wzbogacił niektóre komponenty o autorskie malowanie. 

Najwyższą jakość wyświetlanego obrazu zapewni pierwszy na świecie gamingowy monitor  

z matrycą OLED PG42UQ, który będzie prezentowany przy stanowisku ROGxEvangelion.  

 

ASUS ROG oraz CD Projekt serdecznie zapraszają wszystkich odwiedzających tegoroczne targi 

Poznań Game Arena w dniach 7-9 października, do hali numer 7A.      

 

INEA FUN ZONE  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Strefa INEA w centrum pawilonu 8A z symulatorami simracing oraz charakterystyczną 

cyjanową przyczepą, mobilnym biurem obsługi. Na miejscu poznacie ofertę INEA i tradycyjnie 

wypoczniecie w strefie chill out. 

Już od piątku będziecie mogli ścigać się z ekipą INEA. Na INEA Fun Zone przygotowaliśmy  

z Gametoon spotkanie z influencerami, gwiazdami INEA Star Race. W sobotę spotkajcie się  

z Shini, Stazją i Gluhammerem. 

Przetestuj trzy symulatory statyczne, na których również w sobotę będzie można obserwować 

finał INEA Fun Race oraz symulator hydrauliczny, oddający wszystkie wrażenia z toru.  

W niedzielę uczestnicy PGA będą mogli powalczyć o sprzęt komputerowy w turnieju na INEA 

Fun Zone. Przejazd torem Silvestone. Gra simracingowa Asseto Corsa. To właśnie INEA na 

PGA! 

Zagraj w FIFA 23 z zawodnikami PKO BP Bank Polski Ekstraklasa Games 

Po piątkowej prezentacji turnieju przyjdzie czas na start rywalizacji amatorów aspirujących  

do udziału w rozgrywkach. W sobotę i niedzielę w strefie PKO Bank Polski Ekstraklasa Games 

odbędą się dwa turnieje, których zwycięzcy awansują do dalszej fazy rozgrywek. Zapisać 

będzie się mógł każdy chętny, ale obowiązywać będzie limit miejsc. Oprócz walki na 

wirtualnym boisku, spotkać będzie tam można jednego z ekspertów biorących udział w 

transmisjach z ostatniego sezonu, zobaczyć trofeum o jakie walczą zawodnicy w turnieju  

i zagrać w FIFĘ z zawodnikami Ekstraklasa Games. 

Zdecydowanie najbardziej barwną targów będą z kolei cosplayerzy. Osoby przebrane  

za znane postacie z szeroko rozumianej popkultury pojawią się we wszystkie trzy dni,  

a punktem kulminacyjnym dla nich będzie finał konkursu PGA Genesis Cosplay Show, jaki 

odbędzie się na scenie głównej, w niedzielę, o godz. 12:00.  

 

Nieodłącznym elementem Poznań Game Arena jest także Strefa Gier Indie, która w tym roku 

zyskała oficjalnego partnera – firmę metapro. Swoją obecność na PGA potwierdziło 

kilkadziesiąt „indyków” z różnych części świata. Jest wyjątkowa okazja na spotkanie  

i porozmawianie z twórcami niezależnymi, których produkcje, pomimo posiadania znacznie 

skromniejszych budżetów, potrafią niejednokrotnie zachwycić swoim niebanalnym pomysłem.  

 

Genesis po raz 10 na PGA! 

 

To już 10 raz, kiedy marka Genesis weźmie udział w targach PGA. I tym razem nie zabraknie 

atrakcji, które rozgrzeją graczy do czerwoności. Na co mogą liczyć odwiedzający targi w 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

dniach 7.10.2022 – 9.10.2022? Na pokój gracza z urządzeniami wysokiej jakości, aż dwie strefy 

z komputerami, strefę rozrywki ze specjalnymi atrakcjami oraz scenę, na której wystąpią 

zaprzyjaźnieni influencerzy. Nie zabraknie również premiery najnowszego zestawu 

słuchawkowego oraz Partnerów stoiska: TP-Link zadba o to, aby rozgrywki sieciowe odbyły 

się na najwyższym poziomie, z kolei Hard-Pc dostarczy komputery zbudowane dla najbardziej 

wymagających, a marka iiyama pozwoli przetestować najnowsze tytuły na gamingowych 

monitorach z serii G-Master. 

 

Załóż konto z Alior Bankiem 

 

Alior Bank pojawi się na targach gier komputerowych Poznań Game Arena. W specjalnej strefie fani 

gier będą mogli założyć konto dla graczy na tablecie oraz zamówić wyjątkową kartę debetową dla 

graczy z wizerunkiem Mistrzowskiej Ashe – bohaterki gry League of Legends. Konto oferuje między 

innymi 11 korzyści, z których 2 są zawsze darmowe.  

Dzięki wyborze korzyści „Punkty dla Graczy”, fani esportu mogą (po aktywacji i zarejestrowaniu karty) 

dołączyć do programu Mastercard Bezcenne Chwile. Dzięki temu zdobędą dodatkowe punkty za 

płatności mobilne, które następnie można wymienić na atrakcyjne nagrody. Wśród nich co miesiąc 

możesz zdobyć nową skórkę do League of Legends, skrzynie Hextech z kluczem, skiny, fotele 

gamingowe, myszki i klawiatury gamingowe, gadżety i pluszaki z gier.  

Podczas trzydniowego wydarzenia wszyscy nowi klienci zakładający konto, otrzymają w prezencie 

także opaskę XIAOMI Mi Band 6 NFC. 

Ciekawe wydarzenia towarzyszące  

 

Równolegle z PGA odbędzie się kilka niezwykle interesujących wydarzeń. Pierwszym z nich 

jest Game Industry Conference, czyli konferencja branżowa adresowana do wszystkich, którzy 

pragną zgłębić swoją wiedzę na temat szeroko rozumianego tworzenia gier wideo.  

W bogatym programie wydarzenia pojawią się prelekcje, poruszające najróżniejsze 

zagadnienia związane z tym procesem. Coś dla siebie znajdą zarówno początkujący, jak  

i bardziej zaawansowani twórcy. 

 

W trakcie PGA poznamy również najlepsze gry z Europy Środkowo – Wschodniej, który 

ogłoszenie nastąpić podczas uroczystej gali CEEGA Awards, która odbędzie się  

8 października, o godz. 15:00 w Sali Ziemi. Wyróżnienia trafią do twórców w aż 8 kategoriach,  

w tym tej najważniejszej – dla najlepszej gry.  

 

Po zakończeniu pierwszego dnia targów w Sali Ziemi odbędzie się z kolei wyjątkowy koncert, 

łączący muzykę z światem gier, czyli Epic Game Music. Na scenie wystąpi orkiestra 

symfoniczna CoOperate Orchestra pod dyrekcją niezastąpionego Adama Domurata oraz Chór 

Akademicki UAM przygotowany przez Beatę Bielską. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

W trakcie PGA będzie miała miejsce I edycja Ogólnopolskich Mistrzostw IT. Na uczestników  

I Ogólnopolskich Mistrzostw IT czekają najbardziej aktualne nowinki technologiczne, 

zaawansowane produkty informatyczne, możliwość szkoleń z potencjalnymi pracodawcami, 

elita branży IT zebrana w jednej przestrzeni on-line i wartościowe nagrody rzeczowe  

i rozwojowe. Rywalizacja będzie przebiegać w sześciu kategoriach, a udział biorą uczniowie 

wszystkich szczebli edukacji od podstawówek szkół wyższych. Podczas targów odbędą się 

finały tego wydarzenia.  

 

Co, gdzie, kiedy? 

 

Poznań Game Arena potrwa od 7 do 9 października. Bilety na wydarzenie są dostępne online, 

na platformie ToBilet.pl oraz w kasach na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich  

w trakcie wydarzenia.  

 

 

Kontakt dla mediów: 

Mateusz Fąfara  

+48 539 777 567 

mateusz.fafara@grupamtp.pl  

 

 


