
ПОКАНА 

за Кариерен ден в гейм индустрията 

На 20-ти септември от 10:00 часа в Интер Експо Център стартира “Кариерен ден в 

гейм индустрията”, организиран от GDS Bulgaria и JobTiger, като част от фестивала за 

градска култура ON! Fest. Кариерният ден е с отворени врати за всички посетители и ще 

се проведе в рамките на ON! Gaming зоната на фестивала. 

 

Програмата стартира с кръгла маса на тема “Образователните възможности за гейм 

индустрията” и ще продължи с базови лекции от различните аспекти в разработването на 

видео игри - бизнес, маркетинг, програмиране и изкуства. 

 

Добре дошли в индустрията, която създава нови светове! 

 

Какво е GDS Bulgaria? 
 

В глобален план гейм индустрията (разработката и продажба на игри за компютър, 

конзола, телефон или браузър) е секторът от развлекателния бизнес с най-голям и 

устойчив растеж през последните 20 години. Прогнозите сочат, че през 2017г. годишният 

оборот на сектора ще достигне $ 82 милиарда - резултати-мечта както за кино, така и за 

музикалната индустрия. И ако си мислите, че в България сме само консуматори на игри - 

грешите. Студията за разработка на игри се множат постоянно, техните екипи се 

разрастват, а приносът им в създаването на някои от най-хитовите заглавия на световния 

пазар става все по-забележим.  

 

Тази година GDS Bulgaria ще ви срещне с личности, които диктуват и променят “правилата 

на играта”.  

 

GDS Bulgaria за трета поредна година ще събере на едно място представители на най-

големите и успешни студия в България - хората, които взимат решения, прокарват 

тенденции, обучават кадри и създават нови работни места в бранша. С нас ще бъдат и 

визуалните артисти, графичните дизайнери, програмистите и маркетинг специалистите, 

които ще споделят своя опит в поредица от лекции, презентации, уъркшопове и 

дискусионни панели. 

 



Независимо дали вече сте професионално ангажирани в разработката на игри, търсите 

реализация в тази област или просто искате да надникнете в кухнята на интерактивните 

забавления, GDS Bulgaria 2013 е срещата, която не бива да пропускате. Очакваме ви! 

 

 

GDS Bulgaria - 20 - 22 септември, 2013г. Интер Експо Център, София 

 

За повече информация: 

 

www.gdsbulgaria.com 

www.onfest.bg 

 

 

 

 
Главна сцена Втора сцена 

10:00 – 11:15 
Официално откриване и начало на кръгла 

маса 
 

11:30 – 12:30 Кафе пауза и дискусия 

Ubisoft: 

Демонстрация на дигитално рисуване на 

живо 

12:30 – 13:15 Базова лекция програмиране 

13:15 – 14:00 Базова лекция програмиране 

14:30 – 15:00 
JobTiger: 

“Как да спечелим интервю” 

 

15:00 – 16:00 Предприемачество 

16:00 – 17:30 Представяне на българските студиа 

17:30  Време за запознанство 

 

http://www.onfest.bg/

