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Láttuk-hallottuk

agy érdeklõdés mellett zajlottak a tavalyi

INFOmarket PC-s és konzolos bajnokságai is,

ezért idén – 2005. szeptember 17. és 25. között –

a látogatókat minden eddiginél több játék és bajnokság

várja kilenc napon át.

Vadászpilóták bajnoksága
Az INFOmarketen központban szerepel a GAME szekció,

a játékok nagy választékával. A közönség 2005-ben elõször

kísérheti figyelemmel a repülõgép szimulátorok bajnokságát

a „B” pavilonban. A Jet-Fly Légiharc Kupa budapesti döntõ-

jére szeptember 23-25. között kerül sor. A szeptember 17-19-i

elõselejtezõk, valamint a bajnokság izgalmas pillanatait a lá-

togatók kivetítõrõl nézhetik. A jelentkezõ vadászpilóták to-

vábbi információkat találnak a�www.jetfly.hu honlapon.

FIFA 2005 – World Cyber Games
A hétköznapokon mindenki kipróbálhatja a játékokat,

a hétvégéken, pedig szurkolhat a bajnokságok résztvevõi-

nek: az elsõ hétvégén a World Cyber Games – Counter-strike

offline selejtezõk versenyzõinek, a következõ hétvégén,

pedig a látogatók részesei lehetnek a FIFA 2005 Bajnokság

szoros mérkõzéseinek. Hasznos tudnivalók a jelentkezésrõl

megtalálhatóak: a � http://hu.worldcybergames.com,

és a �www.fifahungary.com honlapokon.

Újdonságok a kínálatban
A kiállításra elhozza újdonságait többek között Magyarország

legnagyobb konzolforgalmazója. A GAME szekció mellett

a KLASSZIKUS, azaz a hagyományos kiállításon a felhaszná-

lók megismerhetik a legmodernebb vírusirtó programokat,

irodai-, ügyviteli- és nyelvoktató szoftvereket. Ezen kívül

megtalálhatóak a hagyományos hardvertermékek, a legújabb

MP3 lejátszók, valamint vetítéstechnikai berendezések.

„Gépészek” a fedélzeten
Az INFOmarket-INFOtrenden elõször kerül megren-

dezésre a Magyar Tuning és Modding Kiállítás és

Verseny (a tuningbarátoknak ugyanakkor az idei

már a negyedik találkozója lesz). A számítógép tervezõk

paradicsoma egyedi építésû számítógépekkel várja

a nagyközönséget.

Kilenc nap kikapcsolódás
Az INFOmarket szeptember 17-25. között az egész

család számára betekintést nyújt a játékok világába,

az informatika és telekommunikációs piac kínálatába.

A játékos bajnokságokat a párhuzamosan zajló BNV

szórakoztató programjai egészítik ki a HUNGEXPO

Budapesti Vásárközpontban.

További információ: 

�www.infomarket.hu

Játékok a vásárban
A 4. Információtechnológiai és telekommunikációs vásár idén megújult formában
kerül megrendezésre a Budapesti Nemzetközi Vásárral egy idõben. Tavaly több mint
120 ezres közönség érkezett a BNV-re a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontba.
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