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Techland zaprasza na Digital Dragons 2017 | Wykłady, stanowisko 
Dev Space 

W imieniu firmy Techland, Złotego Partnera krakowskiej imprezy, zapraszamy serdecznie 

dziennikarzy, twórców i pracowników branży gier na wspólne spotkanie w trakcie Digital 

Dragons 2017 w Krakowie (22-23 maja). Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w 

wykładach tematycznych prowadzonych przez osoby, które współtworzyły największą markę 

Techlandu – grę Dying Light.  

W programie sześć prelekcji prowadzonych przez: Tymona Smektałę (lead designer), 

Katarzynę Tarnacką (senior concept i level artist), Kamila Krupińskiego (narrative designer), 

Konrada Czernika (lead concept artist and character art director), Łukasza Burdkę 

(technology programmer) oraz Karolinę Słowik i Matyldę Siutę (recruitment team). 

 Szczegóły wystąpień dołączyliśmy do zaproszenia. Podczas imprezy poznamy także 

zwycięzców Digital Dragons Award w poszczególnych kategoriach. Dying Light: The 

Following jest nominowane do nagrody „Best Polish DLC”.  

Zapraszamy też do “Dev Space by Techland” - specjalnej przestrzeni zaprojektowanej z myślą 

o wymianie gamedewowej wiedzy i doświadczeń w luźnej atmosferze. Dev Space jest 

usytuowane na pierwszym piętrze ICE Kraków. Będzie otwarte przez cały czas trwania Digital 

Dragons. Jest to idealna okazja do spotkania prelegentów Techlandu, porozmawiania ze 

specjalistami z różnych dziedzin o ich doświadczeniach z tworzenia Dying Light. Na miejscu 

będzie też nasz HR Team, który chętnie podzieli się wrażeniami z pracy w branży gier i 

odpowie na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji do zespołów realizujących dwa 

niezapowiedziane projekty AAA tworzone w Techlandzie. To wszystko w komfortowej 

atmosferze strefy chillout. 

Do zobaczenia! 

Czas i miejsce?  



 

22-23 maja 2017 r. 
ICE - International Conferences & Entertainment 

ul. Marii Konopnickiej 17, Kraków 

Więcej informacji: 

http://www.digitaldragons.pl/en/ 

http://www.techland.pl/  

https://www.facebook.com/TechlandGames  

https://www.facebook.com/TechlandWydawnictwo/  

### 

Więcej informacji udziela: 

Anna Łada-Grodzicka 

Senior PR Manager ds. Wydawnictwa Techland 

 anna.lada.grodzicka@techland.pl 

 tel. + 48 502 533 544 

*** 

O firmie Techland 

Techland to wiodący niezależny deweloper, dystrybutor i wydawca gier. Założona w roku 1991 firma znana jest przede 

wszystkim z takich produkcji jak Dead Island i Dead Island Riptide, seria Call of Juarez, oraz Dying Light. Dzięki wykorzystaniu 

autorskiej technologii Techland tworzy najwyższej klasy gry na Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac OS X, 

Android i iOS. Techland składa się z czterech oddziałów w Warszawie, Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim oraz w 

kanadyjskim Vancouver. Więcej informacji na oficjalnej stronie http://techland.pl/  
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