Marți, 25 Ianuarie 2011

Gold Plaza Baia Mare lansează Galeria Kinect
Gold Plaza Baia Mare va inaugura vineri, 28 Ianuarie 2011, la ora 14, prima Galerie de jocuri Kinect
din România.
Pentru a sărbători lansarea Galeriei Kinect, centrul comercial organizează un eveniment special la
care vor participa viceprimarul orașului Baia Mare, Mircea Dolha, doi reprezentanți sportivi,
membri ai echipei campioană națională la rugby, CSM Știința Baia Mare, alături de trei dintre cei
mai cunoscuți bloggeri din România, Alexandru Negrea, Cristian China Birta, cunoscut drept
“Chinezul” și Radu Bazavan, cunoscut drept “Groparu”.
Publicul va avea parte de un eveniment memorabil, constând într-un campionat de gaming în care
invitații speciali vor înfrunta alți tineri pasionați de jocuri, pentru titlul de Kinect Gold Fighter și
premii în valoare totala de peste 1.500 de Euro.
“Gold Plaza este primul și deocamdată singurul centru comercial din țară care oferă vizitatorilor săi
o astfel de facilitate de divertisment, motiv pentru care ne așteptăm să devină un punct important
de atracție atât pentru băimareni cât și pentru locuitorii din regiune. De vineri îi așteptăm în
număr cât mai mare pe toți cei tineri sau cu sufletul tânăr să traiască o experiență inedită și
amuzantă.” a declarat dl. Dorin Valea – General Manager Gold Plaza Baia Mare.
Evenimentul va avea loc în Galeria Kinect din centrul comercial Gold Plaza Baia Mare, etaj 2,
Vineri 28 Ianuarie, începând cu ora 14.

Despre Kinect
Sistemul Kinect, dezvoltat de Microsoft pentru consola de gaming Xbox 360, este un dispozitiv ce
permite utilizarea consolei doar prin gesturi. Astfel, utilizatorul nu mai este nevoit să folosească
tradiționalele joystick-uri sau alte accesorii. Cu ajutorul celor 3 camere video și a microfonului,
Kinect răspunde la vocea și mișcările corpului utilizatorului, acestea fiind singurele comenzi de care
este nevoie pentru juca.

Gold Plaza Baia Mare este primul centru comercial din România care găzduiește o Galerie Kinect.
Situată pe o suprafață de cca. 150 mp, galeria dispune de 10 console de jocuri care vor putea fi
testate de vizitatorii centrului comercial în mod gratuit.

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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