newss.pl

MODECOM i Carrefour na Poznań Game Arena

Firma MODECOM – producent sprzętu IT i akcesoriów gamingowych z serii MODECOM Volcano Gaming po raz
drugi został sponsorem największej imprezy dla graczy w Polsce – Poznań Game Arena.
W hali nr 5 na powierzchni 1000 m2 powstaje partnerskie stoisko razem z Carrefour, na którym kupić będzie można
najlepsze produkty MODECOM. W szerokiej ofercie w rewelacyjnych cenach zakupić można będzie produkty
zarówno z serii Volcano Gaming, jak i te dostępne w regularnej ofercie MODECOM. W dobrej cenie znajdziecie tam
obudowy komputerowe, klawiatury mechaniczne, myszy, zasilacze komputerowe i wiele innych produktów.
Dodatkowo, na wszystkich miłośników sportu czekać tam będzie niespodzianka. Na stoisku MODECOM i Carrefour
można będzie zakupić produkty licencyjne PZPN. Znajdzie się także coś dla miłośników gier komputerowych w
postaci strefy wolnego grania.
W dniach 6-8 października klienci sklepów stacjonarnych i internetowych Carrefour będą mogli skorzystać ze
specjalnej 20% zniżki na zakup produktów MODECOM, którą będzie można wygenerować za pomocą aplikacji Mój
Carrefour. W ten sposób każdy gracz będzie mógł wzbogacić swoje stanowisko o sprzęt wysokiej jakości.
Podczas targów PGA na zwiedzających stoisko czekać będzie cała masa atrakcji, począwszy od spotkań z
youtuberami, przez konkursy, premierę najnowszych produktów z serii Volcano Gaming takich jak klawiatura
mechaniczna Volcano Lanparty RGB i podkładka pod mysz Volcano Rift RGB, aż po strefę free-to-play, na której
można będzie zagrać m.in. w Rocket League, czy Counter-Strike’a.
W hali nr 8 w specjalnie wydzielonej sekcji zagrać będzie można w nową grę z legendarnej serii łączącej elementy
strategii turowej z RTS w kultowym świecie Warhammer, która swoją premierę miała 28 września w polskiej wersji
językowej. Będący drugą odsłoną trylogii, Total War: WARHAMMER II da graczom nową niesamowitą kampanię
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fabularną, której akcja rozgrywa się na czterech kontynentach: w Lustrii, Ulthuanie, Naggaroth i na Południowych
Ziemiach. Kampania Wielkiego Wiru powoli nabiera tempa, a jej kulminacją będzie intensywny finał, całkowicie
odmienny od rozgrywki z innych gier z serii Total War.
To jednak nie koniec niespodzianek.
Co więcej, na PGA w ramach działań sponsora odbędzie się MODECOM Cosplay Show, modding obudowy
MODECOM Oberon Glass w wykonaniu Staszka „Tipsa” Wiertelaka. MODECOM zapowiada również gościnny
udział Blackwhite. Na stoisku gościć będą też: ReZigiusz, Malczyńscy, Vertez oraz LJay, a prowadzącym został
Robert Górski. Spotkanie z ReZigiuszem już w najbliższy piątek o godzinie 15:00. Będąc na PGA, grzechem będzie nie
zobaczyć wszystkich atrakcji, jakie przygotował MODECOM razem z Carrefour.
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MODECOM
press box

POLECAMY:
- Podświetlane podkładki pod mysz od MODECOM
- Najpopularniejsza klawiatura mechaniczna MODECOM teraz w wersji RGB - MODECOM Volcano Lanparty RGB
- Portfolio audio MODECOM coraz większe
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