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ABOUT
The 5th edition of the International Gamedev and Creative Careers Expo 2022 is an event which 
creates the opportunity to establish contacts between employers and people and companies willing 
to cooperate in the video game industry and related creative sectors.

GCCE 2022 will be visited by several thousand people who want to develop their careers in the 
creative industries with particular emphasis on gamedev, who will additionally have the opportunity  
to take part in presentations and trainings increasing their skills in the field of designing, creating  
and selling video games.

The event is addressed to programmers, graphic designers, musicians, illustrators, animators,  
marketing and PR specialists, testers, designers, translators, analysts and producers. We invite both 
professionals and representatives of companies interested in B2B relations, as well as people who are 
just looking for their place in gamedev, including students.

That is why the event consists of two days: Business Day (April 23) and Jobs Day (April 24), admission 
to which is free for all interested guests.

The organizer of GCCE is the publisher of Pixel and PSX Extreme gaming magazines  
and the www.pixelpost.pl service, as well as the annual Pixel Heaven Games Festival & More.
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O WYDARZENIU
Piąta edycja Międzynarodowych Targów i Konferencji Gamedev and Creative Careers Expo 2022 
to wydarzenie poświęcone nawiązywaniu kontaktów między pracodawcami, a osobami i firmami  
chcącymi współpracować w branży gier wideo i pokrewnych sektorach kreatywnych. 

GCCE 2022 odwiedzi kilka tysięcy osób chcących rozwijać swoje kariery w branżach
kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem gamedevu, którzy dodatkowo będą mieli okazję wziąć 
udział w prezentacjach i szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie projektowania,  
tworzenia i sprzedaży gier wideo.
 
Wydarzenie jest adresowane do programistów, grafików, muzyków, ilustratorów, animatorów,  
specjalistów marketingu i PR, testerów, designerów, tłumaczy, analityków, producentów. Zapraszamy 
zarówno profesjonalistów i przedstawicieli firm zainteresowanych relacjami na poziomie B2B, 
jak również osoby dopiero poszukujące swojego miejsca w gamedevie, w tym uczniów i studentów. 
Stąd podział na dwa dni: Business Day (23 kwietnia) oraz Jobs Day (24 kwietnia), na który wstęp 
jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych. 

Organizatorem GCCE jest wydawca magazynów Pixel, PSX Extreme oraz serwisu www.pixelpost.pl
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EXHIBITORS
Take an advantage of the opportunity and meet a few thousands of people who want
to develop their careers in creative industries, with special regard to gamedev. 
Exhibitors will have the opportunity to meet programmers, graphic designers, illustrators, 
animators, marketing and PR specialists, testers, designers, musicians, translators, 
analysts and producers. 

The cost of the exhibition package starts from PLN 2400.
As part of it, we offer:
    exhibition space equipped with a table, two chairs, electricity supply and WiFi 

with the possibility of making a stand construction
 press advertisement in selected issue of the Pixel magazine in 2022 (half page format)
 information on the exhibitor at www.gcce.eu web page (logo + description of the offer)
  the possibility of presenting the offer during the „WHY NOT TO JOIN US?” 

panel (about 20 minutes)
  support for communication through our online channels (www.pixelpost.pl service, 

fan page of Pixel and PSX Extreme magazines)

More information: robert@pixel-magazine.com
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WYSTAWCY
Zachęcamy do skorzystania z okazji i bezpośredniego kontaktu z ponad dwoma tysiącami 
osób chcących rozwijać swoje kariery w branżach kreatywnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem gamedevu. Wystawcy będą mieli okazję spotkać poszukujących pracy  
i zleceń programistów, grafików, ilustratorów, animatorów, specjalistów marketingu  
i PR, testerów, designerów, muzyków, tłumaczy, analityków czy producentów,  
a także uczniów i studentów planujących swoje kariery.  

Koszt punktu informacyjnego dla Wystawcy zaczyna się od 2900 PLN netto.  
W jego ramach oferujemy:
   miejsce ekspozycyjne wyposażone w stół, dwa krzesła, doprowadzenie elektryczności 

i WiFi z możliwością realizacji zabudowy
   reklamę na łamach wybranego wydania magazynu Pixel w roku 2022

(format 1/2 strony)
  informację o wystawcy na stronie www.gcce.eu (logo + opis oferty pracy)
  możliwość prezentacji firmy w trakcie panelu „WHY NOT TO JOIN US?” w przestrzeniach 

Kina Elektronik (ok. 20 minut)
   wsparcie komunikacji przez nasze kanały online (m.in. serwis www.pixelpost.pl, 

fan page magazynów PIXEL i PSX Extreme).

Więcej informacji: robert@pixel-magazine.com
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PARTNERSHIP OFFER
B  U  N  D  L  E

The logotype displayed in special way in all communication channels (websites, advertising and informational materials,
billboards, press releases, ID cards, and displays during the event)

The logotype displayed in all communication channels (websites, advertising and informational materials, billboards, bagdes)

perfectly located exhibition space

Exclusive access to a smaller conference room Premium Partner Lounge for private meetings,
presentations etc. providing a level of peace and quiet, technical equipment and convenience

Possibility of displaying advertising spot on the conference and information screens during the event

Possibility of sending mailing to recipients of the PIXELPOST.PL WEEKLY newsletter (more than 10000 active recipients)

Support for communication through our online channels (www.pixelpost.pl service, fan page of Pixel and PSX Extreme magazines)

Press advertisement in selected issue of the Pixel magazine in 2022

Possibility of presenting the offer during the „WHY NOT TO JOIN US?”

Possibility of displaying materials / advertising items (roll-ups, banners, etc.) on the premises outside your stand

Possibility of advertising lanyards and/or bags to be handed out to all participants and visitors of the event

Free of charge Business Pass admission cards

PREMIUM GOLD
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Companies interested in strengthening their presence at GCCE 2022
and additional consolidation of the image

of an attractive employer can take advantage of partnership offer.
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Looking for a job? Would like to start an adventure with the extremely dynamic  
and creative industry that is gamedev? Or maybe you are a specialist looking  
for new challenges? Be sure to visit Gamedev & Creative Careers Expo 2022.

You will get acquainted directly with the offer of video games studios, subcontractors
for the industry, publishers, PR agencies, IT companies, distributors, establish new
contacts – both at the stands and during „WHY NOT TO JOIN US?” presentations.

VISITORS  
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BUSINESS PASS 
PLN 290 
(both event days, including  
Business Day and Afterparty).

JOB PASS 
FREE OF CHARGE 
 (second event day only).

Szukasz pracy? Chciałbyś rozpocząć przygodę z dynamiczną i kreatywną branżą jaką 
jest gamedev? A może jesteś specjalistą poszukującym nowych wyzwań?  
Koniecznie odwiedź Gamedev & Creative Careers Expo 2022. 

Zapoznasz się bezpośrednio z ofertą studiów tworzących gry wideo, 
podwykonawców dla branży, wydawców, agencji PR, firm IT, dystrybutorów, 
nawiążesz nowe kontakty i znajomości – zarówno na stoiskach, jak i podczas 
prezentacji w ramach WHY NOT TO JOIN US?.

GOŚCIE  
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BUSINESS PASS 
290 PLN 
(obejmuje oba dni wydarzenia,  
w tym Business Day oraz Afterparty).

JOB PASS 
BEZPŁATNIE 
(obejmuje wstęp na drugi dzień 
wydarzenia).



CREATIVE EMPLOYER 
AWARDS 2022
During the event, the Creative Employer Awards 2022 will be awarded  
to the most attractive employers in the video game industry and creative sectors.

The aim of the award is to distinguish companies and institutions that are friendly in 
employment and cooperation with employees. Aspects such as flexible working hours, 
the possibility of remote work, access to modern tools, the possibility of training and 
development within the structures of the organization will be taken under  
the consideration.

The winners will be able to use the logo  
and the name of the Award in advertising  
and information without any restrictions.
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CREATIVE EMPLOYER 
AWARDS 2022
Podczas wydarzenia zostaną przyznane nagrody Creative Employer Awards 2022 
dla najatrakcyjniejszych pracodawców w branży gier wideo i sektorach kreatywnych. 
Celem nagrody jest wyróżnienie firm i instytucji, które są przyjazne w zatrudnianiu i we 
współpracy z pracownikami. Pod uwagę wzięte zostaną takie aspekty jak elastyczny czas 
pracy, możliwość pracy zdalnej, dostęp do nowoczesnych narzędzi, możliwość szkoleń 
i rozwoju w ramach struktur organizacji.

Laureaci będą mogli bez ograniczeń używać logo i nazwę Nagrody w działalności 
reklamowej i informacyjnej.

Statuetki zostaną przyznane o godzinie 19.00 
pierwszego dnia GCCE 2022 na scenie Kina Elektronik 
podczas oficjalnego Afterparty.
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Gamedev & Creative Careers Expo 2022 will take place
on 23 & 24 April 2022 in Warsaw Film School and 
Elektronik Cinema at Zajaczka 7 street (just next to Dworzec 
Gdanski Metro Station and Warszawa Gdanska Railstation).

WHERE & WHEN?
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Gamedev & Creative Careers Expo 2022 odbędzie się  
w dniach 23 i 24 kwietnia 2022 r. w przestrzeniach 
Warszawskiej Szkoły Filmowej i kina Elektronik  
przy ul. Gen. Zajączka 7 (bezpośrednie sąsiedztwo Stacji Metro 
Dworzec Gdański i PKP Warszawa Gdańska).

GDZIE I KIEDY?  
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