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Festiwal Gamingu oraz eSportu 
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Festiwal Gamingu oraz eSportu 
 
DreamHack to największy na świecie konwent gamingu oraz eSportu, 
którego korzenie sięgają 1994 roku, kiedy to w szwedzkim Malung 
odbyła się jego pierwsza edycja. Od tego czasu marka ta stała się 
znana i ceniona na całym świecie.  
 
Od 2016 roku lipska odsłona DreamHack jest największą imprezą 
LANową i największym konwentem gamingu w Niemczech! W 
przyszłym roku Lipskie Tereny Targowe staną się po raz kolejny areną 
eSportów, turnieju LAN oraz wystawy targowej. Zapraszamy 
wszystkich zapalonych graczy, media oraz dostawców sprzętu 
elektronicznego do Lipska! 
 
 

 
DreamHack Expo 
 
Istotnym elementem DreamHack jest część biznesowa i targi 
DreamHack Expo, podczas których firmy z branży gamingowej 
prezentują najnowszą ofertę sprzętu, oprogramowania, wyposażenia, 
gier i gadżetów. Targi odwiedzane są przez ponad 2 400 osób z branży 
i każdy z odwiedzających należy do Państwa grupy docelowej! 
 
Zapraszamy także polskie firmy do udziału jako wystawca! Więcej 
informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj. 
Termin zgłoszeń: 31.10.2018! 
 

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 

ul. Bagno 2, lok. 112 · 00-112 Warszawa 

Telefon: (22) 414 44 71, 72, 73 

e-mail: info@targilipskie.pl 

www.targilipskie.pl 

http://www.dreamhack-leipzig.de/en/expo/exhibitors/registration-and-ordering/


 

Rywalizacja on-line 
 
Podczas ostatniej edycji DreamHack Leipzig w obszarze LAN 
przygotowano 1 700 miejsc dla graczy, którzy przez 56 godzin grali 
m.in. w CS:GO, Rocketleague, League of Legends, czy FIFE 18. 
Łączna wartość nagród rzeczowych wyniosła 10 000 euro. Pełna lista 
gier i zwycięzców dostępna jest tutaj. 
Turnieje eSportowe zakończyły się sukcesem drużyny FlipSid3, która 
zdobyła pierwsze miejsce w rozgrywce CounterStrike: Global 
Offensive oraz nagrodę w wysokości 50 000 dolarów. Bieżące 
informacje na temat nadchodzących turniejów eSportowych 2019 
będą publikowane tutaj. 
 

 

 

 

Cosplay Contest 
  
W ramach DreamHack Leipzig odbywa się również rywalizacja 
Cosplay’owców. Podczas edycji 2018 do życia powołani zostali 
bohaterowie World of Warcraft, The Witcher, czy Fallout 4. Pełna lista 
zwycięzców znajduje się: http://www.dreamhack-
leipzig.de/de/event/cosplay/hall-of-fame/tutaj. 
 

 
 

695 milionów postów w mediach 
 
Ubiegłoroczną edycję DreamHack odwiedziło 18 500 fanów, a impreza 
komentowana była przez 253 obecnych na miejscu dziennikarzy. Na 
polskich kanałach streamingowych przez Macieja „Morgen” 
Żuchowskiego, Kubę „KubiK” Kubiaka oraz Macieja „Sawkę” 
Sawickiego.  
 
Przyszłoroczna edycja zapowiada się równie emocjonująco! Na graczy 
czeka 1 700 miejsc do gry. Najważniejsze turnieje będą transmitowane 
na telebimach oraz przez kanały streamingowe. 
 
Bilety dostępne są on-line: http://www.dreamhack-
leipzig.de/de/tickets/ 

 

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. 

 

Z wyrazami szacunku  

  

Małgorzata Chomiuk 

Manager ds. targów 
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