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Wygraj bilety na Video Games Live!
Gry komputerowe, orkiestra symfoniczna oraz kilkudziesięcioosobowy chór
połączone w całość - mega widowisko Video Games Live nareszcie w Polsce!
Bilety na koncerty w Warszawie, Łodzi i Zabrzu można do 2 listopada wygrać w
konkursie zorganizowanym przez Gametrade.pl – patrona medialnego tego
widowiska.
Video Games Live jest nietypowym koncertem zawierającym w sobie muzykę z
największych video gier wszechczasów. Pomysłodawcami, a także producentami tego
niesamowitego wydarzenia są twórcy gier komputerowych i światowej sławy
kompozytorzy - Tommy Tallarico i Jack Wall.
Podczas Video Games Live najlepsze światowe orkiestry i chóry wykonują specjalne
aranżacje muzyki z tak kultowych gier jak Tetris, Warcraft, Zelda, Diablo, Call of Duty
czy Super Mario Bros. Do tego mamy do czynienia z wizualizacjami gier
zsynchronizowanymi ze światłem, efektami specjalnymi, tancerzami, oraz graczami online!
Co zrobić żeby wygrać bilety w konkursie organizowanym przez serwis Gametrade.pl?
Należy załóżyć konto na Gametrade.pl, dołączyć do grupy Video Games Live, a
następnie napisać krótką recenzję swojego ulubionego soundtracku z gier. Spośród
wszystkich recenzji Damian Legawiec, twórca Gametrade.pl, wybierze najciekawsze,
których autorzy otrzymają bilety. Rozstrzygnięcie konkursu 2 listopada!
Gametrade.pl służący do legalnej wymiany gier pomiędzy graczami, którzy szukają
nowych wyzwań, a nie chcą wydawać każdorazowo 150-250 zł. Dzięki Gametrade.pl
gracze mogą zdobyć najnowsze gry za cenę przesyłki, poznać nowych znajomych i
wspólnie cieszyć się z nowych nabytków.
Gametrade.pl to serwis, w którym każdy zarejestrowany użytkownik może za darmo
wystawić swoje stare gry na wymianę lub na sprzedaż, a także zadeklarować jakich gier
poszukuje. Gametrade.pl automatycznie dopasowuje poszukujących i oferujących,
dzięki czemu mogą oni nawiązać kontakt, wynegocjować czym się wymieniają, jak
dostarczą sobie gry, a po dokonaniu wymiany skomentować i ocenić kontrahenta.
Gametrade.pl przeznaczony jest dla graczy, pasjonatów elektronicznej rozrywki
korzystających z rozmaitych platform, poczynając od najpopularnieszych takich jak
PC/Windows, Xbox, Playstation, czy Wii, a kończąc na bardziej niszowych i retro,
takich jak Dreamcast, czy GameCube.
Strona konkursu: http://gametrade.pl/video_games_live_konkurs
Kontakt: Damian Legawiec, damian@gametrade.pl, iphone# 698 157 512

