Brasil Game Show inicia pré-venda exclusiva de ingressos para clientes
Ourocard Banco do Brasil com desconto de 60%

Até quinta-feira (13/12) clientes Ourocard Banco do Brasil poderão comprar antecipadamente
entradas para a 12ª edição da BGS por valores a partir R$ 49 e garantir acesso diferenciado ao
pavilhão e descontos nos produtos da loja oficial do evento; vantagens fazem parte de uma nova
parceria entre a BGS e Banco do Brasil, que será patrocinador master do evento pelo segundo
ano consecutivo.

São Paulo, 07 de dezembro de 2018 – A 12ª edição da Brasil Game Show, que
acontecerá entre 9 e 13 de outubro de 2019, está longe de começar, mas já é possível garantir
ingressos para o evento com vantagens exclusivas. Até 13/12, clientes Ourocard Banco do Brasil,
podem adquirir as entradas para a maior feira de games da América Latina com desconto (não
cumulativo) de 60% em relação ao lote final e valores a partir de R$ 49. Para realizar a compra,
basta acessar o site oficial do evento (http://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/), escolher o
tipo de ingresso e preencher os dados.
Além de pagar menos e confirmar um lugar na BGS 2019 com meses de antecedência, a
pré-venda exclusiva dá ao visitante acesso diferenciado ao evento e descontos exclusivos em
produtos da Loja Oficial da BGS. Os benefícios exclusivos fazem parte de uma nova parceria
entre a Brasil Game Show e o Banco do Brasil, que será patrocinador master do evento pelo
segundo ano consecutivo. Em 2018, o maior banco da América Latina teve um estande na feira e
apoiou a Brasil Game Jam, maratona de desenvolvimento de jogos realizada entre 30 estudantes
universitários, e a Brasil Game Cup, competição nacional de eSports da BGS.
Abaixo os valores dos ingressos até 13/12, durante a pré-venda exclusiva para clientes
Ourocard Banco do Brasil:
Individual: R$ 49 (ingresso válido para um dia de evento aberto para público – 10, 11, 12 ou 13
de outubro).
Passaporte: R$ 147 (acesso a todos os dias de evento abertos ao público – 10, 11, 12 e 13 de
outubro).

Premium: R$ 319 (acesso a todos os dias de evento, incluindo o dia exclusivo para imprensa e
business – 9,10, 11, 12 e 13 de outubro). No dia 9/10, a entrada será permitida a partir das 15h, e
nos dias abertos ao público a partir das 12h. O ingresso Premium também permite o acesso
diferenciado e sem fila.
Business: R$ 319 (acesso a todos os dias de evento, incluindo o dia exclusivo para imprensa e
business – 9,10, 11, 12 e 13 de outubro). No dia 9/10, a entrada será permitida a partir das 15h, e
nos dias abertos ao público a partir das 12h. O ingresso Business também permite o acesso
diferenciado e sem fila e, em caso de reuniões agendadas, também acesso à área B2B.
Serviço – BGS 2019
Quando: 09 a 13 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
Sobre a Brasil Game Show – realizada desde 2009, inicialmente na capital carioca e como Rio
Game Show, a Brasil Game Show tornou-se a maior feira de games da América Latina e desde
2012 acontece em São Paulo. Em 2019, a BGS será realizada de 9 a 13 de outubro, no Expo
Center Norte, na capital paulista.

Relacionamento com a imprensa:
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

