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 Διεθνές Συνέδριο & Εμπορική Έκθεση του κλάδου των video games 

GDC (Game Developers Conference) 
    

Από 19 έως 23 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Moscone Center στον 
Άγιο Φραγκίσκο το διεθνές συνέδριο, με παράλληλη διεθνή εμπορική έκθεση, GDC (Game Developers 
Conference). Το GDC ξεκίνησε ως άτυπη συνάντηση σχεδιαστών παιχνιδιών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών το 1988 στο San Jose και έκτοτε έχει εξελιχθεί στην σημαντικότερη εκδήλωση του 
κλάδου των video games σε διεθνές επίπεδο. Από το 2007 λαμβάνει χώρα ετησίως στον Άγιο 
Φραγκίσκο.  

Το φετινό GDC συγκέντρωσε 28.000 επαγγελματίες του κλάδου, τον μεγαλύτερο αριθμό 
επισκεπτών όλων των προηγούμενων ετών. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν 
περισσότερες από 750 διαλέξεις, παρουσιάσεις, εργαστήρια, σεμινάρια και συζητήσεις στρογγυλής 
τραπέζης. Στην παράλληλη εμπορική έκθεση συμμετείχαν περί τους 550 εταιρείες-εκθέτες, 
παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες, λογισμικό και υπηρεσίες. Το παρόν έδωσαν οι ηγέτες της αγοράς 
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι: NVIDIA, Intel, Google, Facebook, Amazon, Valve, Xbox, Sony 
Interactive Entertainment America. Οι ανεξάρτητες παραγωγές (indie games) που αναπτύσσονται 
εκτός των μεγάλων εταιρειών του κλάδου βρέθηκαν στο επίκεντρο του GDC σε ειδικό περίπτερο 
(Independent Games Festival Pavilion).  

Ειδικό τμήμα του συνεδρίου επικεντρώθηκε στα θέματα ανάπτυξης εφαρμογών εικονικής 
πραγματικότητας (Virtual Reality) και επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) στην 
ανάπτυξη των video games. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία Oculus παρουσίασε για πρώτη φορά στο 
κοινό το νέο της VR headset με την ονομασία Oculus Go. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
πραγματοποιήθηκαν επίσης εκδηλώσεις βράβευσης, στις οποίες απονεμήθηκαν οι σημαντικές 
διακρίσεις του κλάδου, Independent Games Festival Awards και Game Developers Choice Awards.   

Πρόσβαση σε βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις και υλικό των εκπαιδευτικών σεμιναρίων του 
GDC 2018 είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας GDC Vault, www.gdcvault.com. 

Με την ευκαιρία της διοργάνωσης του GDC, χώρες των οποίων εταιρείες συμμετείχαν στην 
εμπορική έκθεση ή/και σχεδιαστές παιχνιδιών συμμετείχαν ως ομιλητές στο συνέδριο, διοργάνωσαν 
εκδηλώσεις στοχευμένης προβολής των εταιρειών αυτών στο εδώ ειδικό και μη κοινό. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η εκδήλωση του οργανισμού Open Austria που έλαβε χώρα στις 16 Μαρτίου 2018 στον 
Άγιο Φραγκίσκο. Ο οργανισμός Open Austria (www.open-austria.com) παρέχει υποστήριξη σε 
αυστριακές νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω της διασύνδεσής τους με τις high tech και venture capital  
εταιρείες της Silicon Valley. Η συγκεκριμένη εκδήλωση είχε τίτλο “Exploring the beauty of Austrian 
Games” και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολυάριθμων εκπροσώπων της εδώ σκηνής των video 
games, επενδυτών και δημοσιογράφων του ειδικού έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Σημειώνεται ότι ο 
οργανισμός Open Austria είχε πραγματοποιήσει ανάλογη εκδήλωση για τις αυστριακές εταιρείες που 
είχαν συμμετάσχει στην έκθεση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τομέα των ψηφιακών 
τεχνών, South by South West (Austin, Texas, www.sxsw.com, 9-18 Μαρτίου 2018), στην οποία υπήρξε 
και ελληνική συμμετοχή με την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα.  

Το επόμενο GDC θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 22 Μαρτίου 2019. 
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