
Brasil Game Show abre inscrições para caravanas de todo o país 

Interessados em organizar grupos para visitar a 11ª edição da BGS, em 2018, já podem
preencher os formulários e tirar dúvidas no link: www.brasilgameshow.com.br/caravanas/.

Caravanas devem ter no mínimo 15 pessoas e, entre as vantagens, estão a possibilidade de
comprar até 50 ingressos com o mesmo CPF e receber credenciais VIPs para curtir todos os dias

da maior feira de games da América Latina

São Paulo, 11 de dezembro de 2017 – Fãs de
games de todo o Brasil que quiserem conhecer a
principal feira de jogos eletrônicos da América Latina já
podem começar a se planejar e ainda garantir uma série
de vantagens exclusivas. A Brasil Game Show, que em
2018 será realizada entre 10 e 14 de outubro no Expo
Center Norte, em São Paulo, já lançou em seu site
(www.brasilgameshow.com.br/caravanas/) u m a á r e a
exclusiva para interessados em organizar e participar de
caravanas, divididas em três categorias: Prata, Ouro e
Diamante. Quanto maior o grupo, maior o número de
vantagens, a chance de fazer amizades e de encontrar
outros apaixonados por games da mesma região. 

Na opção Prata, as caravanas precisam ter de 15
a 20 pessoas e o organizador recebe um kit com
ingresso para um dia do evento e uma camiseta oficial. Já as caravanas Ouro são para grupos de
31 a 45 pessoas e os benefícios são um passaporte VIP para todos os dias de BGS e uma
camiseta. Por fim, aqueles que conseguirem reunir um mínimo de 46 pessoas se enquadram na
opção Diamante, que dá direito a duas entradas VIPs e duas camisetas. Os organizadores das
caravanas devem ter mais de 18 anos e podem adquirir até 50 ingressos usando o mesmo CPF.
Interessados também podem conferir mais informações neste vídeo.

“A cada edição aumenta o número de caravanas e de cidades, e em 2018 esse ritmo deve
se repetir. Em 2016, tivemos 217 caravanas e em 2017 ultrapassamos as 340”, disse Marcelo
Tavares, fundador e CEO da Brasil Game Show. “Facilitar o acesso de gamers de todas as
regiões do país é um compromisso da BGS e criamos essa área no site para ajudar a conectar
interessados. Além de curtir os dias de evento, os participantes garantem benefícios exclusivos e
ainda conhecem novas pessoas, com gostos parecidos com os seus”.
 

A 11ª edição da Brasil Game Show já teve sua primeira atração internacional confirmada:
Katsuhiro Harada, diretor de Tekken, uma das mais icônicas séries de jogos de luta. Ao longo dos
próximos meses, muitas novidades serão reveladas. Todas as notícias, assim como os ingressos
para a BGS 2018, estão disponíveis em 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)

Troféu Maior Caravana BGS 2018

A caravana com maior número
de inscritos será homenageada pela
Brasil Game Show com o troféu “Maior
Caravana BGS 2018”. Além do prêmio,
o organizador do grupo também
ganhará um livro sobre a BGS
autografado por Marcelo Tavares e
camisetas do evento. 

Em 2017, Rodrigo Ferreira, de
Santana do Parnaíba/SP, reuniu 110
gamers em sua caravana e receberá a
homenagem. 

http://www.brasilgameshow.com.br/
https://youtu.be/riE30mnxQYc
http://www.brasilgameshow.com.br/caravanas/
http://www.brasilgameshow.com.br/caravanas/


Individual (meia-entrada) – R$ 55 (ingresso individual para 01 dia de evento aberto para
público – 11, 12, 13 ou 14 de Outubro)

Individual Fast Pass (meia-entrada) – R$110 (ingresso individual para 01 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. 

Relacionamento com a imprensa:
Brasil Game Show
Mariana Ramalho
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 
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