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Gamelab Barcelona és un dels principals esdeveniments europeus i 
mundials en l'àmbit de la creació, la formació, la difusió i el negoci dels 
videojocs i l'oci digital interactiu. El seu principal objectiu és ajudar a la 
creació i el creixement d'iniciatives empresarials amb ambició de 
desenvolupament de negoci global. Gamelab serveix tant de llançadora per 
a les empreses locals que busquen expandir el seu negoci a nivell 
internacional com per a les empreses internacionals que volen entrar al 
mercat d'Espanya, Europa o Llatinoamèrica. Els continguts de les 
conferències i el networking ofert per Gamelab Barcelona suposa també un 
recurs de gran valor per a tots aquells estudiants i professionals a la recerca 
d'orientació, formació o ocupació en el sector. 

Entre el 26 i el 28 de juny de 2013, Gamelab BCN reunirà a la Filmoteca de 
Catalunya als principals creadors i gurus internacionals per analitzar les 
últimes tendències creatives, tecnològiques i de negoci del moment i 
intentar preveure com serà i com viurem el futur més immediat de 
l'entreteniment digital, així com per crear un espai de formació per a les 
noves generacions. 

Una indústria cultural en constant expansió 

El videojoc és la indústria cultural de major impacte econòmic i expansió 
social i cultural de totes les que existeixen en l'actualitat. A nivell mundial, 
el sector mou més de 50.400 milions d'euros, amb una taxa de creixement 
constant any rere any. El 2012, tot i la complexa situació econòmica global, 
la xifra de facturació de l'oci interactiu va créixer un 7%. El nombre de 
jugadors a tot el món s'acosta als mil milions (967 milions el 2012, segons 
la consultora especialitzada Newzoo). 

  

Espanya, malgrat els efectes de la crisi, es manté com el quart país europeu 
pel que fa a consum de videojocs, amb unes xifres de negoci de 1.900 
milions d'euros l'any passat, fet que suposa una pujada del 17% respecte a 
l'any anterior. La xifra de jugadors puja a 17 milions d'espanyols, un 13% 
més que en 2012. 
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Però l'entreteniment digital interactiu no només ha reforçat la seva 
importància dins del sector de l'oci i la cultura en els últims anys, sinó que 
està immers en un procés de transformació continu, que exigeix a les seves 
empreses i creadors una constant posada al dia de la seva oferta, de les 
seves possibilitats tècniques i de les formes per comercialitzar els seus 
productes. En molt poc temps, els videojocs han colonitzat totes les 
pantalles disponibles, des de la televisió -que ara és un centre d'oci 
interactiu- fins als telèfons mòbils i les tauletes, sense abandonar 
l'ordinador -que amplia les seves fronteres amb les xarxes socials- i les 
consoles -la nova generació es prepara per desembarcar a les botigues de 
tot el món a finals d'aquest 2013 -. El 22% dels habitants dels Estats Units i 
la Unió Europea ja juguen indistintament en totes les pantalles al seu abast 
amb la qual cosa el temps d'ús dels jocs ha crescut un 60% en tan sols dos 
anys.  

Des del punt de vista industrial, Espanya disposa de més de 120 
companyies dedicades al desenvolupament i edició de videojocs en totes les 
plataformes. Si bé aquest volum no és comparable al de consum, sí que és 
destacable almenys la qualitat de les produccions i el gran talent creatiu, 
que situen alguns dels estudis espanyols en els primers llocs dels rànquings 
mundials. Digital Legends Entertainment, MercurySteam, Novarama, Virtual 
Toys, Zed, Fx Interactive, Over the Top Games o Bitoon Entertainment són 
només alguns dels exemples d'empreses nacionals que estan triomfant amb 
els seus productes fora d'Espanya. 

A més la indústria del videojoc està liderant el desembarcament de les 
altres indústries culturals en la nova economia digital. 
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Connecta amb el sector internacional 

El reconegut prestigi dels nostres creatius i empreses, unit a un estratègic 
posicionament geogràfic, econòmic i cultural respecte als mercats del sud 
d'Europa i Llatinoamèrica, han convertit la indústria i el mercat espanyol del 
videojoc en un dels més valorats a escala mundial. Cada any, centenars de 
professionals, empresaris i directius internacionals visiten Gamelab per 
connectar amb les nostres empreses i explorar potencials oportunitats de 
col·laboració dins i fora del nostre territori. 

 

 

Acosta't al talent del futur 

La creixent demanda de professionals per part de les empreses de videojocs 
fa d'aquest sector un dels camps més atractius i de major projecció laboral 
per a milers d'estudiants de carreres tècniques, creatives i fins i tot d'altres 
disciplines com els negocis o el màrqueting. Per això, cada vegada són més 
els joves espanyols que estan demandant programes de formació 
especialitzada. La gran afluència de públic d'aquest perfil fa de Gamelab un 
lloc idoni no només perquè les universitats i centres de formació privats 
puguin donar a conèixer les seves ofertes formatives, sinó també per a 
aquelles empreses que necessitin incorporar nou talent als seus equips. 
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Tipologia de les empreses assistents 

Estudis de videojocs, editors, distribuïdors, portals, plataformes de 
monetització i pagament, operadors de telefonia, fabricants d'eines i 
middleware, fabricants de maquinari, societats d'inversió de capital, mitjans 
de comunicació generalistes i especialitzats, organitzacions de la indústria, 
proveïdors de serveis (localització, legal, testeig, desenvolupament ...), 
universitats i acadèmies, instituts de recerca, etc. 
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SECCIONS I FORMATS 

Conferències i debats: Gamelab Conference 

La zona de Congrés és la pedra angular de la fira. Els més destacats gurus 
internacionals del videojoc pugen a l'escenari per debatre i analitzar els 
desafiaments actuals i les tendències que guiaran el futur de l'oci digital. El 
programa de xerrades, seminaris i taules rodones tracta temes d'actualitat 
com els mercats emergents de jocs, les plataformes de distribució, els nous 
models de negoci, l'evolució dels jocs socials i de mòbils, etc. 

Entre els ponents més rellevants que han passat per Gamelab Barcelona 
trobem noms de prestigi mundial com: Hideo Kojima, Peter Molyneux, Cliff 
Bleszinski, Hironobu Sakaguchi, Trip Hawkins, Ian Livingston, Louis Castle, 
Charles Cecil, Kazunori Yamauchi, Alex Seropian, Julien Merceron , Chris 
Avellone, Al Lowe, Phil Fish, Randy Pitchford, Cevat Yerli, James Ohlen, 
Robert Bowling, American McGee, Siobhan Reddy, etc. 

 

Seminaris tècnics i de negoci 

Per facilitar un major acostament al coneixement tècnic i estratègic del 
sector, Gamelab Barcelona ofereix una exclusiva selecció de seminaris 
dirigits per reconeguts experts i multinacionals de la indústria. Entre les 
temàtiques destaca la creació de continguts creatius, l'optimització de les 
aplicacions, la distribució de jocs, etc. 
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Reunions de negoci 

El directori online d'empreses permet als participants a Gamelab Barcelona 
publicitar el seu negoci i posar-se en contacte amb potencials clients i socis 
estratègics. Gamelab Barcelona habilita a més una zona de reunions dins de 
l'espai de l'esdeveniment, on els titulars d'un passi de negoci poden trobar-
se cara a cara amb més privacitat. 

 

 

Exposició de jocs, plataformes i serveis 

Els patrocinadors de Gamelab Barcelona disposen d'espai al hall i altres 
zones comunes per presentar els seus productes i serveis als assistents. 

 

        

Premis Nacionals de la Indústria del Videojoc 

La comunitat espanyola de professionals del sector celebra la seva nit més 
especial de l'any, en col·laboració amb l'Acadèmia de les Arts i les Ciències 
Interactives, en què són premiats els millors jocs i projectes realitzats en 
els últims 12 mesos. En aquesta festa, els professionals espanyols també 
reten homenatge a empreses i personalitats internacionals del sector. 

El lliurament dels premis, tindrà lloc la nit del 27 de juny 
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Esdeveniments socials i de networking 

Gamelab i els seus patrocinadors ofereixen un programa d'esdeveniments 
socials i de networking més enllà de la jornada de conferències. Una bona 
oportunitat de compartir alguna cosa més que el treball amb la resta 
d'assistents. 

       

 

Accions de màrqueting i comunicació 

Gamelab ofereix oportunitats de comunicació a aquelles empreses que 
busquen connectar i millorar la seva visibilitat amb els professionals del 
sector, la premsa i / o els consumidors. Alguns dels formats més freqüents 
són l'organització de conferències de premsa i agendes de reunions, 
l'organització d'esdeveniments / festes oficials, el branding en 
l'esdeveniment, etc. 
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QUÈ OPINEN SOBRE GAMELAB? 

Trip Hawkins (fundador d'Electronic Arts i de Digital Chocolate) 

"Gamelab combina una impressionant llista de ponents de prestigi 
internacional amb una audiència professional on estan representades totes 
les facetes del videojoc. És un esdeveniment ple d'acció i amb una 
organització superba ". 

Ian Livingston (creador de Tomb Raider i president vitalici d'Eidos) 

"Vaig gaudir realment participant al Gamelab. La seva visió de la indústria 
va més enllà del propi videojoc, inspirant noves oportunitats de negoci per a 
altres continguts digitals. Una cosa gens fàcil de veure en els altres 
esdeveniments internacionals.” 

Richard Bartle (creador de MUD i pioner dels mons virtuals) 

"Participo en molts esdeveniments al voltant del món, però en cap d'ells 
record preguntes tan interessants com a Gamelab: 'Si Shakespeare estigués 
avui viu, dissenyaria mons interactius?' Wow!". 

Nils Holger (CFO de Bigpoint) 

"Per Bigpoint, com a desenvolupador i editor de jocs en línia, el mercat de 
parla hispana juga un paper fonamental. Gamelab és un esdeveniment clau 
per a aquest mercat, amb una enorme qualitat de ponents i presentacions, i 
una atmosfera ideal per interactuar i compartir idees ". 

Bryan Neider (vicepresident i COO d'EA Games) 

"Em va sorprendre la gran quantitat de jocs de qualitat que vaig poder 
veure a Gamelab. Realment val la pena acostar-se a aquest esdeveniment i 
conèixer de primera mà la impressionant creativitat i talent tècnic de la 
comunitat professional espanyola ". 
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Cliff Bleszinski (creador de Gears of War i director creatiu d'Epic) 

"Gaudeixo enormement quan vaig a Gamelab, l'energia de l'esdeveniment 
és increïble, el nivell de talent involucrats de primera classe, i Barcelona és 
una de les meves ciutats favorites al món". 

Enric Álvarez (creador de Castlevania LoS i director creatiu de Mercury 
Steam) 

"Gamelab s'ha convertit per mèrits propis en una de les cites més 
importants del sector. Durant una setmana, Barcelona pot presumir de ser 
la capital mundial del videojoc.” 

Carsten Van Husen (CEO Gameforge) 

"Gamelab era tan petit com brillant quan el vaig conèixer que arrencava a la 
bonica ciutat de Gijón. Amb el salt qualitatiu i quantitatiu a Barcelona, s'ha 
convertit com era previsible, en un esdeveniment imprescindible per a 
qualsevol empresa que vulgui posicionar els seus productes en el mercat de 
parla hispana ". 

PONENTS MÉS DESTACATS DE GAMELAB 2013 

Michel Ancel (director creatiu d'Ubisoft) 

El creador del mític Rayman va ser nomenat Cavaller de les Arts i la 
Literatura juntament amb Miyamoto el 2006. Rayman ha estat un joc de 
culte en pràcticament tots els formats, i un dels més venuts de PlayStation 
amb 4 milions de còpies. Ara que aquest popular personatge arriba a la 
seva majoria d'edat, el seu creador anirà a Gamelab per compartir amb 
l'audiència detalls i anècdotes de la seva creació i evolució al llarg del 
temps. 

Vander Caballero (director creatiu de Minority) 

Vander Caballero aportarà la seva personalíssima experiència com a 
precursor en el sector indie de la indústria. Dissenyador de videojocs 
independents, com Papo & Jo va estar nominat en els Game Critic Awards, 
va obtenir una menció honorífica en els Independent Games Festival i dues 
nominacions al New York videogame Critics Circle. 

Xavier Carrillo (fundador de Digital Legends) 

Xavier Carrillo és un dels emprenedors espanyols més internacionals. Des 
de la seva empresa Digital Legends ha creat els jocs per a plataformes 
mòbils més premiats i el seu últim llançament Respawnables per a iPhone i 
iPad ha estat un dels èxits de l'any publicat per Zynga. 
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Mark Cerny (conseller delegat de Cerny Games) 

El responsable màxim de la nova PS4 de Sony, repassarà la seva trajectòria 
en la indústria del videojoc com a desenvolupador de grans llançaments 
(Sonic the Hedgehog2, Jak i Daxter, Uncharted ..) i oferirà alguns detalls 
del procés de creació de la nova PlayStation 4. Serà la primera vegada que 
es donin a conèixer aspectes del desenvolupament de la consola fins ara 
només coneguts pels seus desenvolupadors. 

Patrice Desilets (dissenyador de videojocs) 

És un dels desenvolupadors més influents, en tant que és un dels pioners a 
incorporar l’experiència transmèdia en les seves creacions, que ha dissenyat 
dues de les franquícies més reeixides dels últims temps: Assassin 's Creed 
(un dels més venuts en el món per a consoles) i Prince of Persia: The Sands 
of Time. Desilets, amb formació en teatre i en cinema a la Universitat de 
Montreal, assegura que el teatre és la seva millor referència per a la creació 
de videojocs. 

Paul Hellquist (director creatiu de Gearbox Software) 

Paul Hellquist fa 15 anys que treballa en la indústria de l'oci interactiu. El 
seu primer gran encàrrec va ser com a responsable de disseny de SWAT 4, 
al qual va seguir el celebrat BioShock. Des que forma part de l'equip de 
Gearbox Software, Hellquist ha estat implicat en Borderlands, des del 
principi de la saga fins a esdevenir director creatiu i dissenyador principal 
del gran èxit Borderlands 2. Aquest joc ha marcat un abans i un després en 
els nous models d'economia virtual, com han estat el virtual goods en els 
free-to-play. Amb els seus més de 15 milions d'usuaris ha estat reconegut 
per la crítica i com el títol més jugat de 2012. 

Minh Le (fundador i conseller delegat de Fixkorea) 

Amb tan sols 22 anys, Minh Le va crear Counter-Strike, amb el qual va 
revolucionar la forma de veure els videojocs, ja que va ser el primer que va 
concebre el potencial del joc corporatiu a la xarxa. Li és una de les figures 
que ha inspirat a més desenvolupadors en els últims temps. Ara ha llançat 
en solitari Tactical Intervention, un shooter multijugador amb el qual ha 
tornat a trencar motlles i sobre el qual parlarà amb detall al Gamelab 2013. 

Matias Myllyrinne (Remedy Entertainment) 

CEO de l'empresa independent finlandesa Remedy, creadora de Max Payneo 
Alan Wake. La companyia es troba en el centre d'atenció del sector després 
d'anunciar que el seu nou joc Quantum Break, serà un dels jocs estrella de 
la nova consola de Microsoft Xbox One Aquest títol, dilueix la línia entre 
videojocs i la televisió integrant narrativa i mecàniques de joc en una 
experiència única. 
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Paulina Bozek (fundadora i consellera delegada d’Insensu) 

La creadora de la franquícia Singstar i fundadora de l'startup d'aplicacions 
mòbils Inensu, Paulina Bozek conrea el costat més innovador del 
desenvolupament d'aplicacions socials, plataformes i jocs mòbils disruptius. 
Bozek treballa amb empreses i projectes de moda, música, televisió i 
mitjans de comunicació reinventant i remesclant formats lúdics i socials 
innovadors com Closet Swap o Superfan. 

Tommy Palm (mobile guru a King.com) 

Tommy Palm és un dels grans protagonistes de l'últim any: la seva creació 
Candy Crush Saga és el joc de més èxit a Facebook després de superar 
Farmville 2. Com a dissenyador de referència en King.com, Palm explicarà 
alguns dels secrets i de l'estratègia de l'empresa per conquerir el món dels 
jocs socials i mòbils. 

Jesse Schell (conseller delegat de Schell Games) 

Jesse Schell està considerat com el màxim guru de la gamificació, és a dir, 
l'aplicació de la lògica dels videojocs a qualsevol altre àmbit. De fet, durant 
els seus anys a Disney, va generar impressionants sinergies entre els 
videojocs i les atraccions dels parcs. En la seva ponència, presentada per 
FICOD (Fòrum Internacional de Continguts Digitals), Schell explicarà com 
els principis del disseny de videojocs s'estan estenent per molts altres tipus 
de creació. 

Will Wright (fundador de Stupid Fun Club)  

Arquitecte de formació, Will Wright va revolucionar el món dels videojocs 
amb la seva creació SimCity. Ningú apostava per l'ocurrència d'aquest 
arquitecte de formació i dissenyador de videojocs per convicció fins que va 
conèixer a qui seria el seu soci, Jeff Braun. Quan SimCity es va llançar al 
públic en 1989 després de cinc anys de treball va ser un èxit immediat. 
Però aquest simulador de disseny de ciutats va ser en realitat l'embrió d'un 
èxit encara més gran, el videojoc sobre la vida dels seus habitants, Els 
Sims.  Aquesta franquícia té el rècord de vendes per ordinador amb més de 
150 milions de còpies venudes a tot el món. Will Wright recollirà a Gamelab 
el Premi d'Honor de l'Acadèmia. 
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DADES PRÀCTIQUES 

 

Dates 

Del 26 al 28 de juny de 2013. 

 

Localització 

Gamelab 2013 celebrarà la seva novena edició a la Filmoteca de Catalunya, 
situada al centre de Barcelona, a prop del Liceu i la Rambla, en un edifici de 
nova construcció inaugurat al febrer de 2012. 

Plaça Salvador Seguí, 1-9 

08001 Barcelona 

Accés 

Els passis i entrades es poden adquirir a través de la pàgina web de 
Gamelab  

 www.gamelab.es/2013 

 

   

 

Gabinete de prensa GAMELAB 

Zenit Comunicación 

zenit@zenitcom.com 

91 559 91 88 


