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Informacja Prasowa 

ELECTRONIC SPORTS WORLD CUP 2007 POLAND by AMD 
28 kwietnia 2007 
 
Największe w Polsce wydarzenie integrujące fanów gier 
komputerowych juŜ w sobotę w Poznaniu. Będzie 
pięknie, będzie głośno, będzie fantastycznie. Co tu duŜo 
mówić – po prostu będzie się działo. Musicie być tam  
z nami. Zapraszamy, to juŜ ostatnia chwila Ŝeby 
zaplanować ten dzień. PoniŜej podajemy najnowsze, 
szczegółowe informacje, które Wam w tym pomogą. 
 
ESWC – MULTIMEDIALNE SHOW… 
 

… dla tych wszystkich, którzy interesują się grami i sprzętem 
komputerowym. Największa w Polsce impreza dedykowana 
rozrywce komputerowej. Swoją ofertę przedstawią m.in. 
producenci trzech konsol nowej generacji (Playstation3, Xbox360, 
Nintendo Wii), zaprezentowane zostaną najnowsze gry 
komputerowe. Wystawcy przygotowują mnóstwo atrakcji, 
konkursów i gadŜetów dla publiczności. Jeszcze nigdy dotąd nie 
było okazji, by w jednym miejscu zapoznać się i przede 
wszystkim spróbować zagrać w najnowsze gry na najnowszym 
sprzęcie. Podczas ESWC wyłoniona zostanie reprezentacja Polski 

na finały Mistrzostw Świata Gier Komputerowych, które odbędą się w ParyŜu. Będzie to wspaniałe 
widowisko sportowe z udziałem najlepszych polskich zawodników. Wydarzenia, które transmitowane 
będą na duŜych telebimach, dodatkowo wzbogacone zostaną profesjonalnym komentarzem. 

ESWC 2007 POLAND by AMD W LICZBACH 
 
1100 - m2 powierzchni wystawienniczej 
ponad 40 – nowych gier komputerowych 
50000 – wartość nagród w zł 
ponad 3000 – gadŜetów do rozdania 
ponad 40 – pięknych hostess 
30 – wystawców 
ponad 250 – stanowisk do gry 

CO ”KOWALSKI” ZNAJDZIE NA ESWC? 
 
Kto zjawi się w sobotę na ESWC, jeśli nawet bez konkretnego celu, nie 
będzie Ŝałował. Przeciętny Kowalski, który nie jest zapalonym fanem gier 
komputerowych, będzie się świetnie bawił. Jego wzrok skupią atrakcyjne 
wizualnie stoiska, przepiękne hostessy, ale przede wszystkim wciągnie 
go niesamowita atmosfera panująca podczas rozgrywanych turniejów i 
innych wydarzeń zaplanowanych przez organizatorów. „Kowalski” 
spróbuje swoich sił w grach na najnowocześniejszych konsolach i tutaj 
moŜe okazać się, Ŝe drzemią w nim ukryte talenty. Nasz gość zobaczy 
jak grają najlepsi, obejrzy pojedynki na najwyŜszym poziomie. Przeciętny 
„Kowalski” na pewno nie wyjdzie z imprezy z pustymi rękami. Jeśli 
dobrze się „zakręci” opuści imprezę z torbą gadŜetów.  
Kimkolwiek by nie był - „Kowalski” będzie zadowolony. 



 

 

 
PARYś DLA KAśDEGO 
 
Największą atrakcją tegorocznego ESWC będzie niewątpliwie 5-dniowy wyjazd do ParyŜa na Finały 
Mistrzostw Świata Gier Komputerowych – ESWC 2007 Grand Final. Taka szansa czeka na kaŜdego z 
WAS. KaŜdego, kto pojawi się na ESWC w Poznaniu i spróbuje swoich sił w Turnieju Airwaves 
Trackmania Nations. Jest to jedyny z czterech Turniejów Głównych, w którym bez Ŝadnych opłat moŜe 
zagrać kaŜdy, kto kupi bilet. Aby poćwiczyć przed turniejem moŜna ściągnąć grę  za darmo z oficjalnej 
strony producenta - firmy NADEO. 
 
NAJNOWSZE GRY W JEDNYM MIEJSCU 

 
Tego jeszcze nie widzieliście. Kto miał moŜliwość zagrania w 
blisko 40 róŜnorodnych gier komputerowych, praktycznie w kaŜdy 
rodzaj jaki tylko istnieje, w jednym miejscu  
i czasie? Teraz ma ją kaŜdy, kto tylko pojawi się na ESWC 2007 
POLAND by AMD. 
Dziesiątki najnowszych gier na wszystkich platformach 
czekają właśnie na Was. PoniŜsza lista nie jest pełna – 
zastrzegamy juŜ teraz. Wystawcy przygotowują bowiem liczne 
niespodzianki. 

 
WYBRANE GRY: BATTLEFIELD 2 MODERN COMBAT (XBOX360), BURNOUT REVENGE (XBOX360), 
CALL OF, DUTY 2 (PC), CALL OF DUTY 3 (PlayStation 3), CALL OF DUTY 3 (Xbox 360), CALL OF DUTY 
(Nintendo Wii), CALL OF DUTY ROAD TO VICTORY (PSP), COMMAND & CONQUER 3 (PC), COUNTER 
STRIKE 1.6 (PC), COUNTER STRIKE SOURCE (PC), FIFA07 (PlayStation 2), FIGHT NIGHT ROUND 3 
(XBOX360), FORMULA ONE™ CHAMPIONSHIP EDITION (PlayStation 3), GENJI™: DAYS OF THE 
BLADE (PlayStation 3), LOST PLANET (XBOX360), MOTORSTORM™ (PlayStation 3), NEED FOR SPEED 
CARBON (PlayStation 2), QUAKE 4 (PC), RESISTANCE: FALL OF MAN™ (PlayStation 3), RIDGE RACE 
7™ (PlayStation 3), S.T.A.L.K.E.R. (PC), SUPREME COMMANDER (PC), TEKKEN 5 (PlayStation 2), 
TEST DRIVE UNLIMITED (PC), TRACKMANIA NATIONS (PC), UEFA CHAMPIONS LEAGUE (XBOX360), 
WARCRAFT III (PC), WII SPORTS (Nintendo Wii) 

W większość z powyŜszych gier odbędą się turnieje i konkursy. 
Organizatorzy zapewnili wiele atrakcyjnych nagród, o łącznej 
wartości 50.000 zł, w tym między innymi: 

Telewizor LCD 32-calowy Samsung, kamera cyfrowa Samsung, 
Zestaw Kina Domowego 5.1, aparaty cyfrowe, karty graficzne, 
notebooki, monitory LCD, karty dźwiękowe oraz atrakcyjny 
sprzęt i akcesoria komputerowe. 
 
DARIUSZ SZPAKOWSKI I MACIEJ POLODY NA ESWC 

Dwie wielkie gwiazdy sportu – mistrz wśród komentatorów i mistrz wśród rajdowców. 
Dariusz Szpakowski i Maciej Polody będą gośćmi specjalnymi targów. Dzięki inicjatywie 
firmy Electronic Arts. 
Udział obu Panów w poznańskiej imprezie będzie jak najbardziej interaktywny. W trakcie 
imprezy zostaną zorganizowane bowiem konferencje z udziałem publiczności. KaŜdy  
z obecnych na ESWC 2007 Poland by AMD będzie mógł zadać pytanie naszym gościom. 
Ponadto Dariusz Szpakowski komentować będzie finał turnieju FIFA 07, a najlepszym 
graczom turnieju wręczy na scenie nagrody. PrzeŜycia na pewno będą niezapomniane. 
 
 
 



 

 

 
 
HARMONOGRAM WYDARZEŃ 
 
Dla tych, którzy będą chcieli trochę odpocząć od emocji związanych z rozgrywkami turniejowymi, 
przygotowaliśmy moc atrakcji na scenie. TakŜe i tych nie związanych z oglądaniem meczów 
połączonego ze słuchaniem komentarza. Mamy nadzieję, Ŝe pomysł ten Wam się spodoba. 

Harmonogram wydarzeń na scenie głównej ESWC 2007 Poland by AMD: 

11:15  Powitanie 

11:30  Konferencja z udziałem publiczności z Przemysławem „Paladynem” Wadoniem, 
najlepszym polskim zawodnikiem WarCrafta 

12:10  Scena opanowana przez MSI – gadŜety, konkursy, po prostu „fun” 
12:45  Scena opanowana przez Angela.pl – czyli konkurs, który wywoła spoooooro śmiechu 

13:15  Konferencja z udziałem publiczności z zespołem Pentagram G-Shock, jednym  
z najlepszych zespołów świata w Counter Strike’a 

14:10  Scena opanowana przez SpeedLink – gadŜety, konkursy, po prostu „fun” 

14:40  Konferencja z udziałem publiczności z Maciejem Polodym, mistrzem Europy  
w driftingu oraz Krzysztofem „Chrisem” Sojką, najlepszym polskim graczem  
w Need For Speed 

15:30  Konferencja z udziałem publiczności z Maciejem „Avki3m” Krzykowskim  
oraz Mateuszem „Matrox’em” OŜgą, najlepszymi polskimi zawodnikami w Quake’a 

16:00  Scena opanowana przez AMD – gadŜety, konkursy, po prostu „fun” 
16:20  Nagrywamy pozdrowienia dla światowych organizatorów ESWC, abyśmy  

w następnym roku mieli jeszcze więcej slotów! 
16:30  Absolutnie wyjątkowy pokaz specjalny przygotowany przez Airwaves 

17:15  Konferencja z udziałem publiczności z Dariuszem Szpakowskim, najbardziej 
popularnym polskim komentatorem telewizyjnym, który komentuje mecze w polskich 
edycjach gry FIFA 

Po 18:00 transmisje finałowych spotkań ESWC 2007 Poland by AMD, wręczenia nagród, 
medali, pucharów, brawa publiczności i pamiątkowe zdjęcia ;). To wszystko  
w towarzystwie pięknych hostess. 

 
W czasie konferencji kaŜdy ze zwiedzających ESWC będzie mógł zadać pytania najlepszym polskim 
graczom. Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda Ŝycie e-sportowca, ile zarabiają chłopaki z PGS, jakie 
plany na Ŝycie ma zaledwie 16-letni Av3k etc. to ESWC 2007 Poland by AMD będzie ku temu najlepszą 
okazją. O wszystko będziecie mogli zapytać… 
 
 
 
WYSTAWCY ESWC 2007 POLAND by AMD 
 
Tegoroczne ESWC zgromadzi blisko 30 wystawców. Będą to : 
 
Admax, Airwaves, Allegro, AMD, Angela, Coca-Cola, Electronic 
Arts, HeadShot Media, IC Intracom, IDG.pl, IQ Publishing, LEM, 
Listan, Lucas Toys (Nintendo Wii), Madtech, MegaPuls, 
MaxPoint, Microsoft, MSI, NEO+, OCZ, Prodata, Pure PC, 
Sirius.pl, Sony PlayStation 3, SpeedLink 

 
 
 



 

 

 
NOWATORSKIE AKCESORIA DO GIER  
 
Gry komputerowe to świetna rozrywka. Dzięki postępom 
technologicznym zabawa przed komputerem czy konsolą w coraz 
większym stopniu jest interaktywna. Wymaga coraz większego 
zaangaŜowania fizycznego. Przekonacie się o tym odwiedzając 
bardzo ciekawie zapowiadające się stoisko IQ Publishing!  
Graliście kiedyś w grę piłkarską kopiąc w rzeczywistości piłkę noŜną 
tak, aby ta wirtualna piłka została dobrze podana do niemniej 
wirtualnego kolegi z druŜyny? Pewnie nie. A czy wiosną moŜna 
jeździć na snowboardzie? Tak, ale tylko na ESWC 2007 Poland by 
AMD. IQ Publishing przygotował specjalnie dla Was: 

 
Gametrak 
Kontroler do gry w golfa i walki przy uŜyciu rąk. Dzięki specjalnym rękawiczkom, podłączonym 
do bazy, urządzenie odczytuje ruchy rąk gracza i przenosi je do wirtualnego świata. Gametrak 
to niezwykle precyzyjne urządzenie, dzięki któremu komputerowa rozrywka nabiera zupełnie 
nowego znaczenia. 
Shootpad 
Shootpad to innowacyjny kontroler do gry w piłkę noŜną. Gracze sterują zawodnikami przy 
pomocy pilota, natomiast wszelkie podania, strzały, czy wślizgi wykonuje się poprzez kopanie 
piłki zamontowanej na specjalnej macie. Rewelacyjny gadŜet dla fanów Pro Evolution Soccer, 
czy gier z serii FIFA. 
Skate Stadion 
Rewelacyjna deska snowboardowa. Zwiedzający stoisko będą mogli przypomnieć sobie, jak to 
było jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy śnieg prószył za oknem i moŜna było oddać się 
zimowemu szaleństwu na desce. 
Maty do tańczenia 
Na stoisku znajdą się dwie profesjonalne maty do tańczenia. Zwiedzający będą mieli okazję 
sprawdzić się na rewelacyjnych grach tanecznych z serii Dancing Stage firmy Konami. 
Gwarancja świetnej zabawy przy znanych hitach! 
Akcesoria Wii 
Posiadacze, jak i przyszli posiadacze konsoli Nintendo Wii będą mogli sprawdzić, jak  
w praktyce sprawdzają się akcesoria przeznaczone dla tej konsoli. Firma pokaŜe między 
innymi nakładkę zamieniającą Wiimota w kierownice, czy teŜ rakietę tenisową. 

 
TUNING KOMPUTERÓW – NIESPODZIANKA OD PurePC.pl  
 
PurePC.pl jest młodym serwisem informacyjnym, który dostarcza 
kaŜdego dnia najświeŜszych informacji o nowych produktach, 
wydarzeniach i testach ze Świata IT. Zajmuje się testami sprzętu 
komputerowego - od myszek przez procesory, kończąc na 
platformach dla graczy czy grafików. Część redakcji serwisu 
PurePC.pl zajmuje się takŜe overclockingiem sprzętu, osiągając 
wyniki na poziomie światowym. Jest to tzw. tuning komputerów, 
polegający na zwiększaniu ich wydajności. Podczas Targów 
Tuningu i Overclockingu PC by AMS, które odbywają się 
równolegle z ESWC 2007 Poland by AMD serwis ten przygotuje dla 
widowni specjalne stanowisko, na którym będzie moŜna zobaczyć 
m.in.: najnowsze procesory podkręcone do maksimum przy uŜyciu kaskadowego agregatu 
chłodniczego. Pozwala on ochłodzić procesor do granicy -100° C, co umoŜliwia znaczne 
przetaktowanie zestawu i podniesienie wydajności nawet o 200%. Będzie to niepowtarzalną okazją do 
ujrzenia na własne oczy, jakie są moŜliwości zwyczajnych komputerów w rękach specjalistów od 
overclockingu. Uczestników ESWC czekają naprawdę wyjątkowo widowiskowe pokazy ! 



 

 

 
AKREDYTACJE DZIENNIKARSKIE 
 
To juŜ ostatnia chwila Ŝeby akredytować się i 28 kwietnia bez opóźnień rozpocząć dzień z ESWC. 
Jesteśmy pewni, Ŝe tego dnia będzie jeszcze mnóstwo dziennikarzy i reporterów zainteresowanych 
akredytacją, dlatego raz jeszcze proponujemy akredytację juŜ teraz. 
Tak czy inaczej równieŜ w dniu imprezy, akredytować będzie mógł się kaŜdy, kto odwiedzi Punkt 
Prasowy w Holu Wschodnim (od ul. Głogowskiej). Tam będą równieŜ czekały gotowe akredytacje dla 
wszystkich, którzy zgłoszą się wcześniej. 
Zapraszamy wszystkich dziennikarzy, ekipy telewizyjne i radiowe. Zapewniamy, Ŝe podczas ESWC 
znajdziecie ogromną ilość informacji, z których stworzycie świetny materiał prasowy, świetną relację.  
 
W chwili obecnej naszą bazę akredytowanych dziennikarzy tworzy juŜ blisko 100 nazwisk. 
Są to przedstawiciele najwaŜniejszych portali gamingowych w Polsce takich jak: 
www.gry.onet.pl, www.gry.wp.pl, www.gry-online.pl 
 
Akredytowali się takŜe dziennikarze takich mediów jak: 
TVP, IDG.pl, 4fun.pl, WTK 
 
KaŜdy kto jeszcze się nie akredytował, moŜe to zrobić w kaŜdej chwili. Podajemy kontakt: 
Karolina Kozubska 
061 / 869 2184; karolina.kozubska@mtp.pl 
 
ZNAJDZIECIE NAS NA PEWNO 
 
Ci którzy mieli, mamy nadzieję, niewątpliwą przyjemności być z nami w latach poprzednich trafią do 
nas niezaprzeczalnie. A dla tych, którym ta przyjemność nie była dana (jeszcze!), podajemy dokładne 
informacje: 
 
CO?   ELECTRONIC SPORTS WORLD CUP 2007 POLAND by AMD 
KIEDY?  28 kwietnia 2007 
O KTÓREJ?  10.00 – 21.00 
GDZIE?  Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14 

(MTP znajdują się 50 metrów od Dworca Głównego PKP. Po drugiej stronie 
ulicy). Pawilon 15, poziom C 

ZA ILE?  Bilet 13 zł 
 

 
 



 

 

 
ESWC 2007 Poland by AMD – Poland Main Sponsor 

 

 
 

ESWC 2007 Poland by AMD – Sponsorzy 
 

   
 
 

ESWC 2007 Poland by AMD – Partnerzy Technologiczny 
 

     
 

ESWC 2007 Poland by AMD – Patroni Medialni 
 

    
 

       
 
 


