
Meet & Greet da 11ª edição da Brasil Game Show (BGS) terá patrocínio inédito
da Intel e receberá grandes estrelas da indústria mundial dos jogos

eletrônicos 

Público poderá participar gratuitamente da atração e encontrar, pegar autógrafos e tirar fotos com
personalidades como Fumito Ueda, criador dos aclamados jogos Shadow of the Colossus, Ico e

The Last Guardian; Charles Martinet, dublador de Mario, famoso personagem da Nintendo;
Daniel Pesina, intérprete de diversos personagens icônicos de Mortal Kombat; Katsuhiro

Harada, diretor de Tekken e de Soul Calibur; Nolan Bushnell, criador do Atari, Yoshinori Ono,
produtor de Street Fighter® V: Arcade Edition, e os jogadores brasileiros de CS:GO da MIBR

Marcelo “coldzera” David e Gabriel “FalleN” Toledo

São Paulo, 26 de julho de 2018 –
A  Brasil  Game  Show,  maior  feira  de
games da América Latina, já recebeu ao
longo de suas dez edições mais de 1,5
milhão  de  pessoas  que,  além  de
acompanharem  campeonatos  de
eSports,  se  divertirem com  os  maiores
lançamentos  do  setor,  conhecerem  a
história  dos  games  por  meio  de
exposições  exclusivas  e  visitarem  os
estandes  das  principais  marcas  desse
mercado, sempre têm a oportunidade de
ficar  frente  a  frente  com  verdadeiras
lendas do mundo dos videogames. Para
sua 11ª edição, que acontecerá de 10 e
14 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo, a BGS fechou um patrocínio inédito com a
Intel, que tornará o tradicional espaço Meet & Greet uma atração ainda mais especial, com mais
de 300 m² de área e uma agenda de convidados para ninguém botar defeito. 

Ao longo dos cinco dias de evento, os visitantes da feira poderão participar gratuitamente
da atração, se encontrar com seus ídolos, tirar fotos e pegar autógrafos. Já estão confirmados no
Meet & Greet da Brasil Game Show:  Fumito Ueda, criador dos aclamados jogos Shadow of the
Colossus, Ico e The Last Guardian; Charles Martinet, dublador de Mario, famoso personagem da
Nintendo;  Daniel  Pesina,  intérprete  de  diversos  personagens  icônicos  de  Mortal  Kombat;
Katsuhiro Harada, diretor de Tekken e de Soul Calibur, ambas importantes séries de jogos de
luta;  Nolan Bushnell, criador do Atari,  Yoshinori Ono, produtor de Street Fighter® V: Arcade
Edition, e os jogadores brasileiros de CS:GO da MIBR Marcelo “coldzera” David, Gabriel “FalleN”
Toledo.  Outras personalidades ainda serão reveladas até o evento. 

“Participar mais uma vez da BGS faz parte do DNA da Intel, que não apenas tem investido
consistentemente no mercado de games e campeonatos no Brasil e no mundo, como também
está totalmente comprometida em oferecer experiências cada vez mais encantadoras e imersivas
para seus usuários. É justamente esta nossa missão durante a edição 2018 da BGS: levar aos
jogadores uma experiência inesquecível e proporcionar encontros únicos entre fãs e ídolos em
sessões de Meet & Greet”, afirmou Carlos Augusto Buarque, diretor de marketing da Intel Brasil. 



Realizado desde 2015, o Meet & Greet da Brasil  Game Show já recebeu nomes como
Hideo Kojima, Ed Boon, David Crane, Danilo Gentili, Hector Sanchez e outros.  

Para  acompanhar  todas  as  novidades  do  Meet  &  Greet  da  BGS  2018,  acesse:
www.brasilgameshow.com.br/meet-greet/

Ingressos do 7º lote poderão ser adquiridos até 15/8 com até 22% de desconto

Até 15/8 é possível adquirir ingressos do 7º lote com desconto de até 22% em relação aos
valores do lote final. A meia-entrada do ingresso individual para um dia de evento custa R$ 85,00
e o passaporte para os quatro dias de evento abertos ao público sai por R$ 255,00. Adquirindo o
passaporte, um dia de evento sairá  de graça. Outra novidade da 11ª  edição  é o ingresso Fast
Pass, que permite ao visitante entrar uma hora antes da abertura oficial  nos dias abertos ao
público, e custa R$ 170, a meia-entrada.

Têm direito  ao  benefício  da  meia-entrada  aqueles  que  doarem  1kg  de  alimento  não-
perecível na entrada do evento, estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência.

Todas  as  notícias  sobre  a  Brasil  Game  Show  podem  ser  vistas  em
www.brasilgameshow.com.br .

Serviço – BGS 2018 

Quando: 10 a 14 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios)
Onde: Expo Center Norte
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP
Horário: 13h às 21h

Ingressos (Sétimo Lote) – até 15/08
Individual (meia-entrada) – R$ 85 (ingresso individual para 1 dia de evento aberto para público –
11, 12, 13 ou 14 de outubro)
Individual Fast Pass (meia-entrada) – R$170 (ingresso individual para 1 dia de evento aberto
para o público – 11, 12, 13 ou 14 de outubro, com entrada 1 hora antes do público geral) 
Passaporte (meia-entrada) – R$ 255 (acesso a todos os dias de evento abertos ao público – 11,
12, 13 e 14 de outubro)
Premium – R$549 (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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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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