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Gamescrunch Digital 2021
Informácie o priebehu festivalu

Medzinárodné výstavy, festivaly a veľtrhy hier sú známe po celom svete. Navštevujú ich
tisícky divákov a sú skvelým stretnutím pre ľudí z herného priemyslu, ale aj rôznych
nadšencov a fanúšikov hier a herných technológií.
Po skúsenostiach s organizáciou esportových turnajov, či akcií pre širokú verejnosť a herný
priemysel, sme sa rozhodli priniesť na Slovensko nový koncept festivalu, ktorý spojí herný
priemysel s hernou komunitou.

Gamescrunch ONLINE
V septembri 2019 sme prišli s myšlienkou usporiadať herný festival pre širokú verejnosť v
Košiciach, no žiaľ kvôli mimoriadnej situácií a zrušení spoločenských akcií sme naše
organizačné práce museli pozastaviť.
Rozhodli sme sa teda, že aj tento rok presunieme gamescrunch na sociálne siete a
vytvoríme celodenný niekoľkohodinový livestream plný zábavy, hier, rozhovorov a
technických a netechnických diskusií pre všetkých a zadarmo.
Oproti posledným ročníkom sme pridalí množstvo noviniek a vylepšení!

Gamescrunch Digital 2021
Účastníci eventu
Gamescrunch Digital 2021 je zdarma pre všetkých návštevníkov, ktorí si chcú užiť festival
naplno.

Ako sa môžete zúčastniť?
Festival možno navštíviť v týchto formách:
Visitor (V)
Plný prístup k festivalu, livestreamu a diskusiám, obyčajným meetingom
Game Developer/Publisher/Guest (G)
Môže sa zúčastňovať business meetingov a podobne.
Speaker (S)
Možnosť odprezentovať svoj projekt, podeliť sa o skúsenosti a tipy a triky
Exhibitor (E)
Možnosť vystavovať hru pred divákmi v podobe Indie Expo
Partner (Pa)
Všetky typy účasti, možnosť marketingovej spolupráce a propagácie
Press (Pr)
Špeciálny typ partnera, slúži na propagáciu akcie na rôznych miestach

Kde sa všade bude GCD2021 konať?
Festival sa uskutoční na 2 platformách:
Web: www.games-crunch.com
Tu nájdete livestream, program, zoznam speakrov, zoznam stánkov a partnerov
Discord
Zvyšok akcie prebehne na našom discorde, kde sa všetci diváci môžu pripojiť, pýtať sa live
otázky, zapojiť sa do business meetingov a podobne. (Celý popis na ďalšej strane)

Upozornenie:

Všetky interakcie prebehnú na našom discorde, prosíme teda všetkých, aby presmerovali
svoje aktivity a otázky tam.
Livestream prebehne cez twitch.tv, ale všetky otázky počas akcie budú zodpovedané
výhradne na našom discorde!
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Aké sú možnosti na akcii?
Celodenný livestream - WEB (V, G, S, E, Pa, Pr)
Všetky prednášky sú vám plne k dispozícii, budú aj v zázname po skončení festivalu.
Live chat a otázky pre speakrov - DISCORD (V, G, S, E, Pa, Pr)
Pýtajte sa, čo vás zaujíma, priamo speakrov, ktorí vystúpia počas livestreamu.
Indie Expo a stánky - DISCORD (V, G, S, E, Pa, Pr)
Zastavte sa v stánku a zapojte sa do interakcie, ktorú si pre vás pripravili vystavovatelia. K
dispozícii bude text a voice channel, kde sa môžete bez problémov zapojiť a pýtať sa
otázky.
(Exhibitori si sami určujú program, ktorý v danom stánku prebehne. Ak sa rozhodnú ho nevyužiť, môže ostať
prázdny, ale v rámci propagácie a komunikácie so zákazníkom sa im odporúčame venovať.)

Meeting Rooms - DISCORD (V, G, S, E, Pa, Pr)
V meeting rooms sa môžete zapojiť do individuálnych, alebo skupinových hovorov, ktoré si
naplánujete. V prípade, že by boli všetky plné, v sekcií request v meeting rooms môžete
požiadať o pridelenie novej.
Business Meeting Rooms - DISCORD (G, S, E, Pa, Pr)
V business meeting rooms sa môžete zapojiť do individuálnych, alebo skupinových
hovorov, ktoré si naplánujete, v rámci business sekcie. V prípade, že by boli všetky plné, v
sekcií business request v meeting rooms môžete požiadať o pridelenie novej. Nie je určená
pre obyčajných visitorov!
Gamedev sekcia - DISCORD (V, G, S, E, Pa, Pr)
V gamedev sekcii sa môžete predstaviť, predstaviť vašu firmu, prípadne študentské
projekty, alebo projekty vášho štúdia. Môžete tam vložiť inzerát na prácu, alebo testing a
len tak pokecať o hrách.
Jobs - DISCORD, STREAM (V, G, S, E, Pa, Pr)
Ak máte inzerát na pracovné pozície, môžete ich pridávať do sekcie Jobs na discorde. V
prípade, že ste Exhibitor, alebo Partner, môžete pridať inzerát aj do livestreamu.
Súťaže o merch a hry - DISCORD, STREAM (V, G, S, E, Pa, Pr)
Pre našich divákov sme si pripravili rôzne súťaže o merch známych hier, prípadne priamo o
kľúče.
Súťaž o najlepšiu hru na GCD2021 - DISCORD, vyhlásenie STREAM (V, G, S, E, Pa, Pr)
Ak máte na akcií indie stánok s hrou, ste zapojení do diváckeho hlasovania o
najzaujímavejšiu indie hru. Diváci môžu hlasovať vopred určenou reakciou na discorde a
víťazov súťaže vyhlásime vo vysielaní.
Tí, ktorí zahlasovali sú v žrebovaní o merch, alebo kľúče na rôzne hry.
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Ako prebehne livestream?
Livestream začne presne na 9:00 príhovorom moderátorov a po ňom sa presunieme na
prednášku prvého hosťa. Počas dňa sa ich prestrieda niekoľko a budú zverejnení pred akciou.
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FAQ:
Som vzdialený od Košíc, ako môžem pomôcť?
Ak sa v čase vysielania nebudete nachádzať v Košiciach, nevadí, práce bude veľa a budeme
radi za každú pomoc a podporu.
V prípade speakrov sa spojíme online a budeme zdieľať obrazovku a webkameru.

Ako sa na akciu dostanem?
Na Gamescrunch sa dostanete zadarmo, na našom webe bude spustená registrácia, ktorá
bude oznámená niekoľko dní po uverejnení akcie.
Stačí sa zaregistrovať a sledovať všetky informácie, ktoré sú tam napísané.

Oplatí sa mi ako potencionálnemu partnerovi zapojiť?
Určite áno, za každú pomoc finančnú aj materiálnu, ale aj inú podporu sme radi, pretože bez
toho by Gamescrunch Digital 2021 nemohol existovať.
Ako nás podporili ostatní partneri? Niektorí partneri podporili náš event finančne, niektorí
prispeli vzájomnou marketingovou spoluprácou, niektorí poskytli kľúče k hrám, prípadne
merch, alebo aj inú podporu.
Samozrejme počet divákov a mediálne dosahy každým ročníkom nadpriemerne rastú a vaša
spoločnosť bude medzi tými, ktorí stáli pri prvotných krokoch medzinárodného festivalu
Gamescrunch.
A samozrejme, každý zaujímavý nápad sa počíta!

Ako sa zapojím ako partner, speaker, alebo exhibitor?
Kontaktujte nás na business@games-crunch.com so žiadosťou a vašim nápadom, teda čo by
ste akcii a hlavne našim divákom vedeli ponúknuť.

Stihnem ísť na obed, alebo mať prestávku?
Určite áno, počas festivalu budú medzi speakrami prestávky a počas obeda bude voľnejší
program, takže v pokoji stihnete aj obed, či prestávku.

Bude z akcie záznam?
Áno, z každej našej online akcie zverejňujeme záznamy. Každého speakra samostatne a potom
celý nezostrihaný livestream.

Ak budem mať problémy súvisiace s akciou, kde sa môžem obrátiť?
Počas akcie neodpovedáme na emaily, ani na sociálnych sieťach, preto všetky vaše otázky
smerujte na discord do sekcie Help.
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Zhrnutie
Našim cieľom je zaradiť Gamescrunch medzi ostatné medzinárodné herné konferencie,
festivaly a veľtrhy odohrávajúce sa už niekoľko rokov po celom svete.
Chceme podporiť herný priemysel v Košiciach a na Slovensku, aby aj ľudia, ktorí o tomto
sektore ešte nepočuli mali možnosť sa s ním stretnúť a zistiť, čo znamená hra aj z iného
uhla pohľadu.
Ďalším cieľom je pomôcť herným štúdiám uzatvárať spolupráce s ďalšími štúdiami,
prípadne jednotlivcami, ktorí majú záujem pracovať v hernom priemysle.
Tiež chceme podporiť študentov, ktorí začínajú pracovať na vlastnom projekte a hľadajú
spoluprácu s inými študentami a chcú vytvoriť tím a pracovať na hre spoločne.

Na záver
Dúfame, že sa vám naša myšlienka páči, podarí sa nám spolu nadviazať spoluprácu a
prispieť tak k rozvoju tohto festivalu.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na: info@games-crunch.com
V prípade spolupráce nás kontaktujte na: business@games-crunch.com

Ďalšie odkazy
www.games-crunch.com
www.facebook.com/gamescrunchke
www.instagram.com/gamescrunchke
www.twitch.tv/gamescrunchke
www.twitter.com/gamescrunchke
www.linkedin.com/company/gamescrunchke
Keďže na akcii stále pracujeme a zlepšujeme obsah pre návštevníkov, môžu tu niektoré údaje chýbať. Drobná
zmena údajov vyhradená.
Upozornenie

Účasť na vysielaní a na akcií je dobrovoľná a každý zapojený vstupuje do vysielania na vlastnú zodpovednosť, dobrovoľne a s vlastným
uvážením. Je oboznámený s možným použitím videozáznamu a audiozáznamu a súhlasí s ním. Za obsah, ktorý jednotlivec prinesie do
vysielania je plne zodpovedný. (Just in case)

©Gamescrunch 2021

