Hidetaka Miyazaki, diretor do recém-lançado Sekiro: Shadows Die Twice, da
série Souls e de Bloodborne, estará na BGS 2019
Myazaki, que aos 29 anos trocou uma carreira estável numa grande indústria de software para
trabalhar como game designer, hoje é um dos grandes nomes do mercado
e uma das personalidades que estará na 12ª Brasil Game Show em 9 e 10 de outubro
São Paulo, 8 de maio de 2019 – Lançado em 22 de
março deste ano, Sekiro: Shadows Die Twice foi um dos
games mais aguardados do início de 2019. Em apenas 10
dias, vendeu mais de 2 milhões de cópias, além de ser o mais
assistido na Twitch no dia do lançamento. Para a alegria dos
fãs, o diretor do jogo, Hidetaka Miyazaki, desembarca pela
primeira vez no Brasil para participar da 12ª edição da BGS,
que será realizada entre 9 e 13 de outubro no Expo Center
Norte, em São Paulo.
Miyazaki estará na BGS 2019 em 9 e 10 de outubro,
participará da cerimônia de abertura e de um exclusivo meet
& greet para apenas 30 fãs. O criador de Armored Core 4 (seu
primeiro trabalho na From Software) e Armored Core for
Answer, diretor de Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne,
Dark Souls III, Déraciné e do recém-lançado Sekiro: Shadows
Die Twice, também deixará suas mãos gravadas no Wall of
Fame e receberá o prêmio Lifetime Achievement Award,
honraria já concedida pela BGS a personalidades como Hideo
Kojima, diretor da série Metal Gear; Nolan Bushnell, criador
do Atari; Cory Barlog, diretor criativo de God of War; Ed Boon,
cocriador de Mortal Kombat; Fumito Ueda, de Shadow of the
Colossus; Phil Spencer; chefe de Xbox; Yoshinori Ono, produtor de Street Fighter, e Katsuhiro
Harada, diretor de Tekken.
“A história de Miyazaki é inspiradora e seu legado para a indústria de games é indiscutível.
Aos 29 anos, sem experiência na área, ele provou que não há idade para lutar por um sonho e,
desde então, vem criando jogos sensacionais. Sua forma de contar histórias e seu foco na
jogabilidade e mais na habilidade do jogador do que nos atributos dos personagens fazem com que
suas criações sejam uma referência de games extremamente desafiadores”, analisa Marcelo
Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show, fã confesso do trabalho de Miyazaki.
Além de Miyazaki, a maior feira de games da América Latina também já confirmou a
participação de John Romero, criador de DOOM; Charles Martinet, dublador de Mario, icônico
personagem da Nintendo, e Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra, que, pela primeira
vez, trará sua banda para o Brasil.

Para mais informações sobre a Brasil Game Show, acesse: www.brasilgameshow.com.br
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
Ingressos – 1º lote (até 10/5)
Individual: R$ 59 (ingresso válido para um dia de evento aberto para público – 10, 11, 12 ou 13 de
outubro) – 54% de desconto.
Passaporte: R$ 177 (acesso a todos os dias de evento abertos ao público – 10, 11, 12 e 13 de
outubro) – 54% de desconto.
Premium: R$ 499 (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 – 37% de desconto.
Business: R$ 499 (acesso a todos os dias de evento, incluindo o dia exclusivo para imprensa e
business – 9,10, 11, 12 e 13 de outubro). Em 9/10, a entrada será permitida a partir das 15h, e, nos
dias abertos ao público, a partir das 12h por entrada diferenciada. O ingresso também dá acesso à
área B2B – 37% de desconto.
Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina e
uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, inicialmente
como Rio Game Show, na capital fluminense, já recebeu mais de 1,8 milhão de visitantes somando
todas edições e, atualmente, ocupa todos os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne
as principais empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai
personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios
independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores,
empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo
arrecadado e doado mais de 400 toneladas de alimentos ao longo de suas 11 edições.

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

