#BGS10: Brasil Game Show terá pavilhão coreano na décima edição
Kocca, agência do governo da Coreia, estará no evento pelo segundo ano consecutivo para
compartilhar com os brasileiros as experiências e iniciativas do país asiático com os games;
empresas coreanas vão apresentar seus produtos e lançamentos para diversas plataformas e
buscar publishers e investidores interessados em fechar negócio
São Paulo, 01 de agosto de 2017 – A Brasil Game Show, maior feira de games da
América Latina, cuja décima edição será realizada entre os dias 11 e 15 de outubro, no Expo
Center Norte, em São Paulo, acaba de confirmar uma área de 120 m² com jogos coreanos entre
as atrações do evento. A Kocca, agência do governo responsável por fomentar a indústria de
conteúdos da Coreia, estará pela segunda vez consecutiva na BGS com o objetivo de promover
os games do país asiático entre os jogadores brasileiros. No espaço, diversas empresas
apresentarão seus lançamentos, produtos e novidades
“Além de bons jogadores, a Coreia tem ótimos desenvolvedores de jogos e a Brasil Game
Show é uma grande oportunidade de mostrar a expertise dos coreanos nessa indústria", explicou
Serena Park, gerente de marketing da Kocca no Brasil. “Nossa expectativa é contatar possíveis
publishers, investidores e promover encontros de negócios entre empresários brasileiros e
coreanos”, completou.
Para Marcelo Tavares, CEO e fundador da BGS, a presença de um pavilhão representando
um país mostra a pluralidade e a importância do evento para o mercado de games não apenas no
Brasil, mas como um dos mais significativos do mundo. “Os países asiáticos, de forma geral, são
uma referência na criação e desenvolvimento de jogos eletrônicos. O fato de virem participar de
um evento no Brasil mostra a importância do nosso mercado em termos globais."
Além da Kocca, a BGS já confirmou presença da Canon, Com2Us, Dazz Maxprint, Dell,
DXRacer, Gigabyte, HyperX, Piticas, Razer, RedFox, Saraiva, TNT Energy Drink, Ubisoft, ACE,
Ambize Studio, Among Giants, Anguis Studio, Atitude Point, Behold Studios, Big Head Store, Cat
Nigiri, Cogumelo Corp, Copag, Crazzy Arcade, Dark Paladin, Dreaminside Studio, ETS2 Rotas
Brasil, FlipFlop Lab, Game Nacional, GAMEscola, Gamemax, GamersClub, Games X, Geek 42,
Geek Connection Geek Tag, Gênio Quiz, Genos Studio, GPD GamePad Digital, Hexa Games,
Incomm, JokenPô, JZ Culture & Comm, Lady Snake Rock Wear, McFly, Mad Mimic, MBR
Editorial, Midas Club Onanim Studio, Rixty, Online IPS (International Processing Solution), RMAL,
Pro Simuladores, Seagate, ServerLoft, Square12, StreamSoft Games, Sunrise The Suns Store,
The Duel Brasil, Toys Collection, Vneta Studios, Void Studios, World of Collectibles e XFire
Gamers e até o início do evento revelará diariamente pelo menos uma nova atração. A décima
edição da Brasil Game Show promete ser a maior e melhor de todos os tempos e contará com
cerca de 250 marcas. Três atrações internacionais já foram anunciadas: Hector Sanchez,
produtor de jogos das séries Mortal Kombat e Injustice, e que atualmente está na Annapurna
Interactive, responsável pelos jogos recém-anunciados Ashen e The Artful Escape; Nolan
Bushnell, criador do Atari; e Stephen Bliss, que foi artista sênior da Rockstar entre 2001 e 2016 e
responsável pela icônica identidade visual de GTA. Até outubro, outras sete serão reveladas.

Sexto lote de ingressos está à venda

Para conferir de perto todas as novidades da décima edição da Brasil Game Show, os
interessados podem adquirir ingressos do sexto lote com desconto de até 16% pelo site oficial
www.brasilgameshow.com.br . Dessa forma, os tickets para cada dia da BGS custam R$ 75,00
(meia-entrada) e o passaporte para os quatro dias do evento abertos ao público R$ 225,00 (meiaentrada), ou seja, com este pacote, um dia de evento sairá de graça para o visitante.
Têm direito ao benefício da meia-entrada aqueles que doarem 1kg de alimento nãoperecível na entrada do evento, estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência.
Para acompanhar de perto todas as novidades da #BGS10 e garantir os ingressos, acesse:
www.brasilgameshow.com.br.
Sobre a Brasil Game Show – realizada pela primeira vez em 2009 na capital carioca
como Rio Game Show, a BGS está a caminho de sua décima edição. Em 2017, a maior feira de
games da América Latina e o segundo maior evento do setor no mundo em área utilizada será
realizada de 11 a 15 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Relacionamento com a imprensa:
Brasil Game Show
Mariana Ramalho - (21) 2709-8245
mariana.ramalho@brasilgameshow.com.br
Rosa Arrais Comunicação
Tel.: (11) 3672.3531
Lívia Melo- ramal 22 ou (11) 95318-4312
livia@rosaarrais.com.br
Victor Ribeiro - (11) 3672-3531 ramal 18 ou (11) 96385.9973
victor@rosaarrais.com.br

