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Madrid, 9 de Juliol de 2015 -  ADARA VENTURES, CAIXA CAPITAL RISC, la gestora de capital risc de 

“la Caixa”, INVEREADY i BANKINTER entren a l’accionariat de PlayGiga amb l’objectiu d’accelerar 

el seu creixement.  
 
PlayGiga desenvolupa una plataforma única de distribució de videojocs per streaming i sota 
demanda per jugar des de qualsevol dispositiu connectat a Internet (PC, Mac, TV, Tableta, 
Smartphone…) sense necessitat de descàrregues ni instal·lacions. Els videojocs es processen i 
renderitzen en temps real al núvol enviant el resultat al dispositiu del client i interactuant amb 
ell, oferint una experiència de joc idèntica a la d’una consola d’última generació.   
 
“En essència PlayGiga seria el Netflix dels videojocs” menciona César Valencia, fundador de la 
companyia i con una llarga trajectòria en el desenvolupament de videojocs “Suposa una 

revolució en la distribució de videojocs similar a la ja produïda en indústries com el cinema o la 

música. L’usuari ja no necessita una videoconsola o un ordenador d’altes prestacions per jugar 

i pot accedir a més jocs a un cost moderat”. 
 
Per la seva part Juan Gili, Director General de PlayGiga, assegura que la entrada dels nous 
socis “fiança i consolida” la start-up. “Els principals objectius d’aquest any són consolidar la 

posició, completar amb èxit les proves pilot que s’estan realitzant a Espanya i Portugal i 

desenvolupar la expansió internacional”. 
 

A finals de 2014 PlayGiga va firmar un acord de col·laboració amb un soci estratègic rellevant, 
amb seu a Shenzhen, que ofereix els seus canals de comercialització a nivell nacional (Xina) i 
internacional (Àsia en general) on tenen una forta implantació. PlayGiga començarà en breu a 
comercialitzar la solució a Xina i compta també amb altres projectes al continent asiàtic, Europa 
y Llatinoamèrica. 

 
Juan Gili afegeix: “PlayGiga ha entrat en el Top mundial gràcies al seu lideratge tècnic i qualitat 

de continguts. La confiança d’Adara Ventures, Caixa Capital Risc, Inveready y Bankinter 

suposa un suport fonamental per a mantenir-nos en el podi”. 
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Clara Ramírez de Arellano 

Marketing & PR Manager 
Clara.ramirez@playgiga.com 
Tel.  91 622 61 37 Ext. 102 

SSSSOBREOBREOBREOBRE    PPPPLAYLAYLAYLAYGGGGIGAIGAIGAIGA::::    
 
PlayGiga es va fundar el 2013 amb l’objectiu de liderar la transmissió de jocs al núvol (Cloud 

Gaming) mitjançant el desenvolupament d’una plataforma híbrida de virtualització i baremetal 
única en el món. L’equip directiu de PlayGiga acumula més de 100 anys d’experiència en 
telecomunicacions, desenvolupament de software, edició de videojocs i serveis digitals 
d’entreteniment. 
 

PlayGiga ha estat premiada a The South Summit 2014 (categoria tecnològica), seleccionada 
entre 3.000 projectes. També el 2014 va ser guanyadora del Startup Tour Barcelona i finalista a 
la Startup Competition de LeWeb'14 Paris. 

Per informació addicional sobre PlayGiga, visitar:   http://www.playgiga.com 


