Brasil Game Show (BGS) inicia a venda de ingressos para edição de 2018 e
oferece desconto adicional para compras até 13/12
Interessados em visitar a 11ª BGS poderão garantir um lugar no evento pelo preço promocional
de primeiro lote com até 50% de desconto e ainda utilizar um cupom exclusivo para um desconto
extra; vendas serão realizadas pelo site www.brasilgameshow.com.br a partir de 00h01 desta
quinta-feira (07/12)
São Paulo, 06 de dezembro de 2017 – A Brasil Game Show tem uma excelente notícia
para quem está com saudades do evento e mal pode esperar pelos próximos lançamentos,
atrações, novidades e convidados internacionais do mundo dos games: a partir desta quinta-feira
(07/12) estarão à venda pelo site oficial da BGS (www.brasilgameshow.com.br/ingressos) os
ingressos da 11ª edição da principal feira de jogos eletrônicos da América Latina, que acontecerá
de 10 a 14 de outubro de 2018 no Expo Center Norte, em São Paulo. Além de ofertas de até 50%
sobre o preço do último lote, quem se antecipar e comprar os tickets até as 23h59 de 13/12, ainda
poderá utilizar um cupom exclusivo – cujo código estará disponível no site e nas redes sociais do
evento – com descontos extras que variam de 10% a 20% dependendo da opção de ingresso
escolhida.
Outra 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. Na Brasil Game Show, o
benefício da meia-entrada é concedido a estudantes, idosos, professores, pessoas com
deficiência e doadores de 1kg de alimento não perecível, entregue no próprio evento.
Atração já confirmada para a BGS 2018
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 sobre
www.brasilgameshow.com.br.
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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)
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)

Adquirindo as opções de ingresso Passaporte ou Premium, os visitantes receberão a
publicação “Brasil Game Show – O Livro”, que conta a história da BGS sem nenhum custo
adicional – sujeito à disponibilidade.
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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