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PlayIt
A rendezvényről röviden
A PlayIt Show az ország legnagyobb játékos és IT eseménye.
A Budapest Game Show, Magyarország első valódi játékos expójának
jogtulajdona, melyet évente kétszer
rendeznek a hazai aktív gamer közösség legnagyobb örömére.
2013. december elsején első alkalommal új helyszínen, a Syma csarnokban gyűltek össze a számítógépes,
illetve az egyéb konzolokon elérhető
játékok rajongói, hogy kipróbálhassák az új konzolokat, a legfrissebb
játékokat, ezen felül kedvükre válogathattak az akciós játékok közül,
sőt még színes programok is várták
az érdeklődőket, ilyen volt például a
cosplay verseny és a különböző versenyek (League Of Legends, Dota2, Fifa
2014, Stracraft II)
A PlayIt jelszava ezúttal a megújult
helyszín volt, ahol több látogatót
fogadhattak nagyobb területen.
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Ilyen volt a decemberi PlayIt versenyzői szemszögből
A Gamer Cosplay Team- Magyarország (nyáron alakult League Of
Legends-Magyarország) adminisztrátorai, vagyis jómagam és még két
nagyon kedves barátom ismét a
népszerű számítógépes játék világából, azaz a LoL-ból választottunk
karaktert. A jelentkezésünket az
utolsó pillanatban módosítva jutattuk el, de még ez sem okozott fennakadást a rendszerben. A rendezvényre teljesen ingyen jutottunk be, sőt
Staffos karszalagot és ingyen kávét
is kaptunk… Azt hiszem ez minden
cosplayer álma!
A PlayIt stábjával egyébként
100 vagy inkább 1000%-ig meg voltunk elégedve, hiszen mind nagyon
segítőkészek, kedvesek és türelmesek
voltak. Nem egyszer megkérdezték,
hogy segíthetnek-e valamiben, és a
lány öltözőben körülbelül két perc
alatt megoldódott a tükör problémája. Ezenfelül bátran fordulhattunk hozzájuk olyan kérésekkel, mint
kölcsöntelefon egy hívás erejéig, vagy
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a verseny előtt a kellékeink elhelyezése a színpadon. A staffosoktól
utólag is rengeteg pozitív visszajelzést
kaptunk, aminek külön örültünk. Számunkra nem is kérdés, hogy legközelebb is ellátogatunk-e a PlayItre, illetve, hogy ismét versenyzünk-e majd.
A kedves staffosok mellett jó humorral megáldott konferálókhoz is
volt szerencsénk, a verseny után ugyanis bőven maradt időnk mindenre.
Sok látogató felismert minket és
rengeteg fotó készült, melyek többségét sikeresen eljuttatták hozzánk,
amit szintén nagyon köszönünk!
Igaz, kissé talán szokatlan a gamerek
körében, hogy szintén gamer társaik
„jelmezben” szaladgálnak a rendezvényen, azonban a legtöbben örülnek,
ha szembetalálkoznak kedvenc játékbeli karaktereikkel.

A PlayIt egyetlen gyengepontja
A PlayIt egyetlen gyengepontjaként
azt emelném ki, hogy sokak számára
problémát okozott a sorbanállás, azonban az ilyesmi minden rendezvényen
előfordul. Senki sem szeret várakozni,
sem sorban állni, ez magától érthető, de
sajnos, ahol nagy tömeg van, ott ilyesmire is számítani kell…

A PlayIt cosplay versenyzői
az Indexen
Még az index nevű hirportálosok
is forgattak egy-egy interjút velünk,
versenyzőkkel, melyekből egy nagyon
klassz kis anyag készült, sőt ki is került
az online hirportálra a videók rengetegébe. Ezenkívül sok felvétel készült
még, mellyel ismét fel lehet idézni a
rendezvény hangulatát, vagy ha esetleg valaki kihagyta a dolgot, akkor
belekukkanthat, hogy mi is történt a
Syma csarnokban decemberben.
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