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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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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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PAKIETY 
PARTNERSKIE  

P A K I E T

Szczególnie wyeksponowana prezentacja logotypu we wszystkich kanałach komunikacji (www, reklamy, materiały informacyjne, billboardy,  
informacje prasowe, identyfikatory, ekspozycja podczas samego wydarzenia)  

Prezentacja logotypu we wszystkich kanałach komunikacji (www, reklamy, materiały informacyjne, billboardy, informacje prasowe, identyfikatory) 

Powierzchnia wystawiennicza 

Wyłączny dostęp do sali konferencyjnej (Premium Partner Lounge) z przeznaczeniem na kuluarowe spotkania, prezentacje itp.,  
które wymagają spokoju i wyposażenia technicznego, często trudnych do osiągnięcia na stoisku  

Możliwość prezentacji spotu reklamowego na ekranach konferencyjnych i informacyjnych w trakcie imprezy 

Możliwość jednorazowej wysyłki informacji o ofercie firmy do odbiorców newslettera PIXELPOST.PL WEEKLY (ponad 10000 aktywnych odbiorców) 

Wsparcie komunikacji przez nasze kanały online (m. in. blog www.pixelpost.pl, fan page magazynów PIXEL i PSX Extreme)  

Reklama na łamach wybranego wydania magazynu Pixel w roku 2022
   

Możliwość prezentacji firmy w trakcie panelu „WHY NOT TO JOIN US?”

Możliwość ekspozycji materiałów / elementów reklamowych (roll-upy, bannery itp.) na obszarze wydarzenia poza samym stoiskiem  

Możliwość przekazania smyczy i/lub toreb reklamowych, które następnie otrzymają wszyscy uczestnicy i goście imprezy  

Bezpłatne karty wstępu Business Pass  

PREMIUM GOLD

19000 PLNKOSZT PAKIETU 12000 PLN
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cała strona 1/2 strony

12 mkw

Firmy zainteresowane wzmocnieniem swojej obecności na GCCE 2022 
 i dodatkowym utrwaleniem wizerunku atrakcyjnego pracodawcy mogą skorzystać  

z dwóch pakietów partnerskich.
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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  

gcce.eu

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
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 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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ZAUFALI NAM


