Brasil Game Show lança segunda edição de seu livro com a história completa
do evento
“Brasil Game Show – o Livro” já está à venda no site da maior feira de games da América
Latina, vem com capa dura, textos em português e inglês, diagramação reformulada e conteúdo
atualizado; obra destaca a participação de grandes ídolos do universo dos games na BGS,
bastidores da criação do evento e sua evolução ano a ano
São Paulo, 23 de janeiro de 2018 – Com números
expressivos, a Brasil Game Show já se consolidou como o
maior evento de games da América Latina e um dos
principais do mundo. Em dez edições, mais de 1,5 milhão
de visitantes passaram pela feira e puderam curtir milhares
de jogos, atrações exclusivas e ver grandes nomes da
indústria mundial, como Hideo Kojima, Phil Spencer, Nolan
Bushnell e Ed Boon. Para reviver ou conhecer os
momentos marcantes da história do evento e ainda ficar
por dentro dos detalhes e bastidores dessa incrível
trajetória iniciada em 2009, no Rio de Janeiro, a BGS lança
a
edição especial e atualizada de “Brasil Game Show – o
Livro”, publicado pela Editora Europa, com capítulos sobre
as dez edições, incluindo a histórica BGS10, textos em
português e inglês, capa dura, embalagem exclusiva e
diagramação totalmente reformulada. Em edição limitada, a
nova obra já está disponível para compra pelo site da BGS (www.brasilgameshow.com.br) e custa
R$ 99.
Mais do que um resumo das 10 edições da
Brasil Game Show, o livro traz a inspiradora
história de empreendedorismo de Marcelo
Tavares, criador da feira e um dos maiores
colecionadores de games do Brasil, com um
acervo de 350 consoles de todas as gerações e
mais de 4 mil jogos.
“Nosso objetivo é compartilhar com os
gamers não apenas os principais momentos do
evento, mas também alguns episódios marcantes
da história da indústria no país”, disse Marcelo,
lembrando que o livro conta também um pouco de sua trajetória pessoal, que começou como a
paixão por videogames na infância e se transformou no sonho de conduzir a BGS para mais de
300 mil visitantes a cada edição. " Nesta obra, o leitor acompanhará a primeira parte de um
caminho longo que está longe de terminar. A 11ª edição da BGS, em 2018, já tem grandes nomes

confirmados, promete ser ainda melhor do que a última e o começo de um novo capítulo”,
completa.
Mais detalhes sobre a edição especial de Brasil Game Show – o Livro em
https://youtu.be/IWTpfeQt1Mo .
A 11ª Brasil Game Show
A edição 2018 da Brasil Game Show acontecerá de 10 a 14 de outubro no Expo Center
Norte, em São Paulo. O evento já tem dois grandes nomes internacionais confirmados: Katsuhiro
Harada, diretor de Tekken, uma das mais icônicas séries de jogos de luta, e Howard Scott
Warshaw, um dos primeiros desenvolvedores de jogos eletrônicos e autor de diversos títulos
famosos para o Atari, como o jogo E.T. the Extra-Terrestrial, que ficou marcado como um dos
jogos mais polêmicos da história dos games. Ao longo dos próximos meses, muitas novidades
serão reveladas.
O primeiro lote de ingressos já está à venda. Até 08/02 é possível adquiri-los com desconto
de 50% em relação aos valores do último lote. A meia-entrada custa R$ 55,00 e o passaporte
para os quatro dias de evento sai por R$ 165,00. Adquirindo o passaporte, um dia de evento sairá
de graça. Uma novidade da 11ª edição é o ingresso Fast Pass, que permite ao visitante entrar no
evento uma hora antes da abertura oficial, nos dias abertos ao público, no valor de R$ 110,00
(meia-entrada).
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.
To d a s a s n o t í c i a s s o b r e a B r a s i l G a m e S h o w p o d e m s e r v i s t a s e m
www.brasilgameshow.com.br.
Serviço – BGS 2018
Quando: 10 a 14 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e business)
Onde: Expo Center Norte
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP
Horário: 13h às 21h
Ingressos (Primeiro lote) – Até 08/02
Individual (meia-entrada) – R$ 55 (ingresso individual para 1 dia de evento aberto para público –
11, 12, 13 ou 14 de outubro)
Individual Fast Pass (meia-entrada) – R$110 (ingresso individual para 1 dia de evento – 11, 12,
13 ou 14 de outubro, com entrada 1 hora antes do público geral)
Passaporte (meia-entrada) – R$ 165 (acesso a todos os dias de evento abertos ao público – 11,
12, 13 e 14 de outubro)
Premium – R$499 (acesso a todos os dias de evento, incluindo o dia exclusivo para imprensa e
business – 10, 11, 12, 13 e 14 de outubro)
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 11ª edição. Em 2018, a maior feira de
games da América Latina será realizada de 10 a 14 de outubro, no Expo Center Norte, em São
Paulo.
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