GameExe.pl powstało w 2003 roku, jako projekt zapalonego gracza “Neverwinter Nights”.
Początki były skromne  Piotr "Nazin" Niziniecki stworzył mały portal internetowy o swojej
ulubionej grze, jednak dzięki ciężkiej i pełnej pasji pracy wielu ludzi o podobnych
zainteresowaniach i ich niezłomnemu entuzjazmowi, strona przybrała formę szybko
rozwijającego się portalu recenzenckiego, poświęconego szeroko pojętej fantastyce, a w
szczególności grom cRPG, do których w późniejszym czasie dołączyły książki. Wraz z zespołem
aktywnych i chętnych do pomocy moderatorów zadbano też o rozwój forum GameExe.pl,
którego społeczność od lat toczy gorliwe i ciekawe dyskusje na przeróżne tematy, nie tylko te
związane z fantastyką.
GameExe.pl to przede wszystkim rzetelne, barwne i nietuzinkowe recenzje współczesnych oraz
klasycznych tytułów. Opisujemy, oceniamy i zapowiadamy książki, gry, filmy oraz publikujemy
wszelkie informacje na temat fantastyki, która w ciągu ostatnich lat przestała być niszowym
hobby i z niesamowitą siłą przedarła się do mainstreamu. W tej chwili nie sposób nie powiązać
gier komputerowych, książek i filmów z fantastyką. Nasza ukochana dziedzina otacza nas w
życiu codziennym ze wszystkich stron, co sprawia, że mamy jeszcze większą motywację do
tworzenia nowych treści dla naszych czytelników. Na naszym koncie mamy już ponad 100
patronatów konwentów (Polcon, Pyrkon, Falcon, Avangarda), książek (“Piekło pocztowe”, seria
“Zwiadowcy”, “W pierścieniu ognia”, “Trylogia Czarnego Maga”, “Trylogia Czarnych Kamieni”,
“Percy Jackson i bogowie olimpijscy”, “Olimpijscy Herosi”, “Kroniki Wardstone”, seria “Siedem
królestw”) oraz gier (“Windchaser”).
Aby dotrzymać kroku nowym trendom w świecie internetowym, aktywnie prowadzimy fanpage
GameExe na najpopularniejszym portalu społecznościowym, jakim jest Facebook. Oprócz
dostarczania tam naszych treści, organizujemy również wiele konkursów i angażujących
społeczność zabaw. Nie zapominamy jednak o naszej przeszłości i dlatego na łamach portalu
pojawiają się również recenzje starszych tytułów. Młodsze pokolenia zasługują na to, aby dać im
szansę zapoznania się z klasykami, na których się wychowaliśmy i dowiedzieć się wiele
ciekawego o historii fantastyki.
Nasz portal to przede wszystkim wspólny, fanowski projekt wielu pasjonatów, którzy chcą dzielić
się swoją wiedzą i opiniami o fantastyce z innymi, podobnie jak my, zakochanymi w niej ludźmi.
Cieszymy się rosnącą popularnością i docieramy do coraz szerszego grona czytelników.
Zapraszamy do współpracy!
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