
Genesis Partnerem technologicznym Poznań Game Arena 2022 (PGA 22)! 
 
Genesis – marka dostarczająca asortyment dla graczy na każdym poziomie – została 
Partnerem technologicznym Poznań Game Arena 2022! Uczestnicy targów będą mogli 
odwiedzić dedykowane stanowisko producenta, na którym czekać będą liczne atrakcje. Nie 
zabraknie spotkań z ambasadorami, konkursów oraz premiery najnowszego zestawu 
słuchawkowego dla wymagających. 
 
Genesis znaczy stawać się i wzrastać 
 
Marka Genesis powstała w 2011 roku. Już od momentu narodzin dostarcza akcesoria dla 
graczy na każdym poziomie. „Genesis” znaczy „stawać się” i „wzrastać”. Tak, jak planety 
powstają z wielu elementów i pierwiastków, tak samo Genesis tworzą produkty z 
nieocenionym pierwiastkiem w postaci społeczności, która pomaga marce wzrastać i 
dostarczać innowacyjne narzędzia do profesjonalnej rozgrywki. 
 
Szeroki asortyment produktów dla graczy 
 
Genesis projektuje i tworzy produkty, które na co dzień znajdują się w domach milionów 
graczy. Dla marki istotne jest to, aby były one przemyślane i pomagały rozwijać się i osiągać 
nowe cele bez względu na stopień zaawansowania użytkowników. Kompleksowa oferta 
sprawia, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Myszki, podkładki, klawiatury, zestawy 
słuchawkowe - to tylko część asortymentu. Genesis oferuje również akcesoria do konsol oraz 
PC, fotele i biurka dla graczy, a nawet wyjątkowe gadżety dla fanów marki. 
 
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. 
 
 
 


