Diretor de God of War, Cory Barlog vem ao Brasil para participar da 11ª edição
da Brasil Game Show
Pela primeira vez na BGS, Cory Barlog receberá o prêmio Lifetime Achievement Award, terá as
mãos gravadas no Wall of Fame e irá interagir com os fãs no BGS Talks e em sessões no Meet &
Greet Intel
São Paulo, 20 de setembro de 2018 – A Brasil
Game Show, maior feira de jogos eletrônicos da
América Latina, acaba de revelar a participação de
Cory Barlog na 11ª BGS, que será realizada entre 10 e
14 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.
Aclamado por seu trabalho em God of War, uma das
séries mais adoradas e bem-sucedidas da indústria
dos games, Cory soma-se ao time de estrelas que
estará nesta edição do evento.
“Receber Cory Barlog poucos meses depois do
lançamento do novo God of War, um dos títulos de maior sucesso dos últimos anos, é um
privilégio para a BGS e para todos os jogadores brasileiros”, afirma Marcelo Tavares, fundador e
CEO da Brasil Game Show. “Sem dúvida, Barlog é um dos mais brilhantes diretores de games da
história, e estar ao lado dele é uma honra. Além disso, o nome de Cory esteve no topo da lista
dos mais pedidos em nossa pesquisa de satisfação de 2017.”, completa Tavares.
O diretor de God of War estará no evento entre 11 e 14 de outubro e vai interagir com os
visitantes em diversas oportunidades: no BGS Talks, revelando detalhes de sua trajetória
profissional, no Meet & Greet Intel, onde atenderá os fãs com fotos e autógrafos, e estará na God
of War Fan Experience, uma atividade especial no estande da PlayStation.
Além disso, Barlog será um dos convidados especiais dessa edição: ele vai receber da
BGS o prêmio Lifetime Achievement Award e terá as mãos gravadas no Wall of Fame, duas
honrarias concedidas apenas a personalidades que contribuíram de maneira significativa para o
desenvolvimento da indústria.
Cory Barlog iniciou sua trajetória em 2005, no estúdio Santa Mônica, que faz parte da Sony
Interactive Entertainment, como lead animator da equipe de desenvolvimento de God of War.
Logo depois, acabaria escrevendo e dirigindo God of War II, jogo pelo qual foi premiado. Diante
do sucesso de seu trabalho, foi convidado a contribuir com o roteiro e a animação de outros
títulos da franquia: God of War: Correntes do Olimpo e God of War: Ghost of Sparta. Seu último
trabalho foi God of War, jogo lançado para PlayStation 4 em abril deste ano.
God of War é uma série de ação e aventura lançada em 2005 e que ganhou notoriedade
pelo rico enredo inspirado na mitologia grega, incluindo batalhas de deuses. Com milhões de fãs
pelo mundo, seus jogos estão entre os melhores para PlayStation, segundo os jogadores. Em
abril deste ano, o novo God of War trouxe um rumo diferente para a narrativa, com os
protagonistas Kratos e seu filho Atreus enfrentando batalhas em um cenário mitológico de deuses
nórdicos. O jogo bateu recordes e vendeu mais de 3,1 milhões de cópias nos três primeiros dias.
Days Gone poderá ser jogado na BGS

Days Gone, jogo de ação, aventura e sobrevivência da SIE Bend Studios, é um título exclusivo de
PS4 que será lançado em 22 de fevereiro do ano que vem, mas que poderá ser jogado meses antes de
seu lançamento oficial no estande da PlayStation, na 11ª Brasil Game Show.

Jogado em terceira pessoa, o jogo de mundo aberto se passa em um cenário pósapocalíptico, depois que uma pandemia global mata quase toda a humanidade e transforma
milhares de pessoas em "Freakers", seres violentos que não pensam, mas evoluem rapidamente.
Grandes nomes confirmados na 11ª edição da Brasil Game Show
A 11ª edição da Brasil Game Show terá a presença de personalidades da indústria de
jogos eletrônicos, como:











Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra e uma das figuras mais respeitadas da
produção musical para videogames
Fumito Ueda, criador dos aclamados jogos Shadow of the Colossus, Ico e The Last
Guardian
Charles Martinet, dublador de Mario, famoso personagem da Nintendo;
Nolan Bushnell, criador do Atari
Daniel Pesina, intérprete de diversos personagens icônicos de Mortal Kombat
Horward Scott Warshaw, desenvolvedor do game E.T. the Extra-Terrestrial
Katsuhiro Harada, diretor de Tekken e de Soul Calibur
Michiteru Okabe, produtor sênior de Devil May Cry 5
Yoshiaki Hirabayashi, produtor de Resident Evil 2
Rod Fergusson, produtor do aclamado Gears of War

Mais de 320 marcas
Além de personalidades da indústria de jogos eletrônicos, a 11ª edição da Brasil Game
Show receberá 320 marcas entre grandes desenvolvedoras, fabricantes de produtos e periféricos
criados especialmente para os gamers e estúdios independentes. Entre elas: 2 AM, Activision,
Aorus, Corsair, Crokíssimo, Dazz, DXRacer, Fini, Free Fire, Gamemax, HyperX, Intel, Lenovo,
Logitech, Lojas Americanas, Mercado Livre, Mixer, Nerd ao Cubo, OEX Game, OldSpace, Pichau
Gaming, Piticas, Rawar, Razer, RedFox Games, Riachuelo, TNT, Warner Games, Warrior e Xbox.
Ingressos do 9º lote poderão ser adquiridos até 25/9 com 13% de desconto
Até 25/9 é possível adquirir ingressos do 9º lote com descontos que chegam a 13% em
relação aos valores do lote final. A meia-entrada do ingresso individual para um dia de evento
custa R$ 95,00 e o passaporte para os quatro dias de evento abertos ao público sai por R$
285,00. 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$190, a meia-entrada.
Têm direito ao benefício da meia-entrada aqueles que doarem 1kg de alimento nãoperecível na entrada do evento, estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência.
Todas as notícias sobre
http://www.brasilgameshow.com.br/.
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Serviço – BGS 2018
Quando: 10 a 14 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios)
Onde: Expo Center Norte
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP
Horário: 13h às 21h
Ingressos (nono lote) – até 25/9
Individual (meia-entrada) – R$ 95 (ingresso individual para 1 dia de evento aberto para público –
11, 12, 13 ou 14 de outubro)
Individual Fast Pass (meia-entrada) – R$190 (ingresso individual para 1 dia de evento aberto
para o público – 11, 12, 13 ou 14 de outubro, com entrada 1 hora antes do público geral)
Passaporte (meia-entrada) – R$ 285 (acesso a todos os dias de evento abertos ao público – 11,
12, 13 e 14 de outubro)
Premium – R$ 599 (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 – (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) 98209 -0070
victor@rosaarrais.com.br

