TISKOVÁ
ZPRÁVA
Svátek pro všechny hráče je tady,
začíná veletrh FOR GAMES
Začátek října patří v PVA EXPO PRAHA v Letňanech herním nadšencům. Letošní 5. ročník veletrhu videoher
a interaktivní zábavy FOR GAMES nabídne návštěvníkům ve dnech 6. – 9. října 2016 opět to nejlepší z herního trhu
u nás. Kromě novinek se můžete těšit také na soutěže o atraktivní ceny a oblíbený Re-Play.
Stejně jako v předešlých letech, bude i tentokrát veletrh FOR GAMES našlapaný doprovodnými akcemi. „Pro návštěvníky jsme například
připravili na 1000 m2 mobilní Fun Arénu s bohatým doprovodným programem, do kterého se mohou sami aktivně zapojit. Součástí
veletrhu bude také hřiště o rozměrech 28 x 12 metrů, kde si všichni zájemci budou moci vyzkoušet Extreme Archery, chybět nebude ani
airsoft nebo stánek Paintball shopu,“ říká manažerka veletrhu Hana Kovářová. Odvážnější nadšenci si budou moci dokonce na velkém
„fotbalovém“ hřišti vyzkoušet netradiční aktivity ve speciálních nafukovacích bublinách. Na ploše bude pro fanoušky „army“ vystaven
minitank nebo plně vyzbrojený Land Rover 109 Defender.
Na veletrhu nebude chybět ani hlavní lákadlo předchozích let. V sobotu 8. 10. od 14.00 hodin zde totiž proběhne již šestý fanouškovský
den herního pořadu Re-Play známý z televize Prima COOL. Bětka, Sterak, Flygun, Mazarini a další tvůrci Re-Playe a známí herní
streameři si pro návštěvníky připravili na hlavním podiu show s množstvím soutěží, diskuzí a rozhovorů. Velkým lákadlem bude také
virtuální realita, kterou si Re-Play připravuje přímo na svém pódiu nebo množství soutěží o herní RAM paměti Crucial Ballistix. A když už
se přijdete do Re-Play arény podívat, tak si rozhodně nenechte ujít kvalifikace na novou sezónu jediné české profesionální závodní série
BenQ Virtual GP. Těšit se můžete na skvělý závodní zážitek s herními volanty Thrustmaster a hned po absolvování kvalifikace si můžete
vedle stage zahrát na LYNX Grunex počítačích s herními periferiemi Cooler Master.

Novinky na veletrhu

Na veletrhu se bude prezentovat mimo jiné také značka OMEN od HP, která nedávno vstoupila na český trh. Na FOR GAMES představí
nejen 15” herní notebook OMEN 15, ale také stolní počítače OMEN a OMEN X. Veškerý herní hardware je postaven na moderních
technologiích a komponentách v čele s herními procesory Intel Core i7. Herní zážitek umocní 32” širokoúhlé monitory HP. A co by to byl
veletrh interaktivní zábavy bez největšího hitu současnosti – virtuální reality. HTC Vive ve spolupráci s herními počítači OMEN od HP si
proto připravilo pro návštěvníky také několik ukázek VR her.
Společnost Alza.cz představí na veletrhu FOR GAMES tematicky zaměřený program s virtuální realitou, k vyzkoušení bude HTC Vive,
PlayStation VR nebo Samsung VR. Kromě toho budou v Alza VR hale připraveny další technologické novinky, a to na stáncích Lenova,
Samsungu, MSI, HAL3000, AOC a Xboxu. To vše doplní velká herní zóna vybavená Alza sestavami, kam si hráči a hráčky mohou
v průběhu celého dne přijít zahrát. „Součástí haly bude také vlastní pódium, kde se mimo virtuální reality mohou návštěvníci těšit
na přednášky o progamingu v Čechách a na Slovensku, stejně jako na zápasový program nejlepších domácích týmů v Overwatchi, Dotě
2, Rocket League a CS:GO, která bude probíhat v průběhu celého veletrhu,“ doplňuje Hana Kovářová.
Firma JRC CZECH si na FOR GAMES připravila zase herní zónu, na níž si budou moci zájemci vyzkoušet PlayStation VR na šesti
stojanech. Chybět nebudou ani konzole PS4, XONE, na kterých poběží ty největší současné herní pecky (NHL, FIFA, FORZA a mnoho
dalšího). Na místě budou mít navíc návštěvníci možnost zakoupit nejnovější hry, příslušenství i samotné konzole za akční ceny.
Pro milovníky retra nebude chybět stánek s „arkádovkama“. Herní automaty doveze Arcade Muzeum.
Sobota bude patřit cosplayerům, pro které bude připraven cosplay workshop s možností vyrobit si část cosplaye nebo zažít cosplay
make up na vlastní kůži.

OFICIÁLNÍ VOZY

Více informací o veletrhu a jeho doprovodném programu najdete na stránkách www.forgames.cz.
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