Comunicat de presă
Gold Plaza Baia Mare a deschis vineri, 28 Ianuarie, Galeria Kinect
Baia Mare, 31 ianuarie - Galeria Kinect din centrul comercial Gold Plaza Baia Mare, cea mai mare
de acest gen din România, a atras în weekendul de inaugurare foarte mulți vizitatori dornici să
încerce cea mai nouă şi atractivă tehnologie de gaming.
Incepând de vineri, 28 ianuarie, băimărenii se pot mândri cu una dintre primele galerii de acest gen
din ţară. Aflată la etajul al 2-lea al centrului comercial Gold Plaza, Galeria Kinect ocupă o suprafata
de cca. 150 mp si găzduieşte 10 console pe care oricine este liber să le încerce. Vizitatorii pot alege
dintr-o varietate mare de jocuri de diferite tipuri şi potrivite pentru orice vârstă: jocuri de acţiune,
lupte, jocuri de dans sau jocuri pentru copii.
Evenimentul de lansare a galeriei a fost unul special, organizat sub forma unui campionat de jocuri
Kinect în care s-au înfruntat 6 echipe inedite, formate din: viceprimarul oraşului Baia Mare, Mircea
Dolha alături de fiul său Mihai Dolha (echipa FC Baia Mare), echipa celor 2 câştigători a concursului
organizat pe Facebook, Andrei Taloş şi Bogdan Rusa (echipa Facebook), bloggerul Chinezu şi
invitatul Bogdan Beşliu (echipa Buhaii), Alexandru Negrea şi coechipierul sau Sorin Ruşi (echipa
Bloggerilor), Teodor Buzatu şi Cristian Stoica jucatori profesionisti de rugby de la campioana CSM
Ştiinţa Baia Mare (echipa Stejarii Baia Mare), bloggerul Groparu şi invitatul sau Andrei Sălejan
(echipa Groparilor).
“Am organizat acest eveniment pentru a crea o o experienţă inedită şi amuzantă pentru toţi
participantii, o experienţă de care să-si aducă aminte mult timp”, spune Eran Socher, directorul de
dezvoltare al Futureal. “Prin mixul neobişnuit de participanţi, am dorit să demonstrăm
băimărenilor că jocurile Kinect sunt potrivite pentru oricine, indiferent de vârstă, ocupaţie sau
profil”, a explicat Socher.
Competiţia s-a desfăşurat la 3 dintre consolele de joc, la fiecare dintre acestea participând una
dintre echipe. Participanţii au jucat “River Rush”, un joc în care fiecare echipă trebuia sa adune cât
mau multe puncte în timpul unei curse cu barca pe râu. Câştigătoarea acestei confruntări a fost
echipa Groparilor, formată din blogerul Groparu (Radu Bazavan) şi invitatul său Andrei Sălejan.
Fiecare participant la competiţie a primit un voucher de cumpărături în valoare de 150 de euro ce

poate fi folosit în câteva dintre magazinele din Gold Plaza. Unii dintre competitori au ales să doneze
aceste vouchere chiar în cadrul evenimentului de lansare.
“Ţinând cont de faptul că donaţia a fost substanţială le mulţumim invitaţilor noştri că au decis să
facă acest lucru. Datorită lor mulţi copii nevoiaşi din Baia Mare se vor bucura de haine şi
încălţăminte în valoare de 1350 de euro”, spune Eran Socher.
Sistemul Kinect este un dispozitiv ce permite utilizarea consolei doar prin gesturi, astfel încât
utilizatorul nu mai este nevoit să folosească tradiţionalele joystick-uri. Insa Kinect nu este doar o
sursă de jocuri electronice ci şi o sursă de distracţie care îmbină experienţa web cu cea a jocurilor
video. Cu ajutorul dispozitivului Kinect se poate crea o experienţă memorabilă pentru toată
familia, fiind un joc sigur şi pentru copii şi un mod plăcut de a face mişcare prin utilizarea
mişcărilor corpului pentru a juca.

Gold Plaza Baia Mare este primul centru comercial şi de divertisment din nord vestul ţării. Având o
suprafaţă închiriabilă de 30.000 de mp, Gold Plaza Baia Mare reuneşte sub acelaşi acoperiş
branduri naţionale şi internaţionale de renume, printre care un multiplex cu 6 săli de cinema şi un
hipermarket Cora, şi pune la dispoziţia clienţilor săi 600 de locuri de parcare.Gold Plaza Baia Mare
este deţinut de către grupul austriac IMMOFINANZ AG şi se află în administrarea EHL Real Estate
România.
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