
 
 
 

 

Xbox estará na 12ª edição da Brasil Game Show 

Uma das marcas mais aguardadas pelos visitantes da maior feira de 

jogos eletrônicos da América Latina terá um estande de 1.000 m² e grandes 

atrações  

São Paulo, 20 de agosto de 

2019 – A Brasil Game Show 

anuncia a participação de uma 

das marcas mais aguardadas 

pelos visitantes da maior feira de 

games da América Latina: Xbox. 

A companhia estará na 12ª 

edição da BGS com um estande 

de 1.000 m² e, como de costume, 

deve surpreender seus fãs com 

as principais novidades do ano e 

uma área de experimentação 

para que os participantes possam jogar à vontade. A line-up e outras atrações 

de Xbox na feira serão reveladas em breve. A BGS 2019 será realizada entre 9 

e 13 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP.  

“Participar da BGS é um dos momentos mais divertidos do ano para Xbox, 

porque encontramos milhares de fãs e trocamos experiências. A feira é uma 

grande celebração da paixão que temos por games, além de ser a grande 

chance de experimentar as novidades. Esperamos repetir o sucesso de todas as 

edições anteriores”, afirma Bruno Motta, gerente de categoria sênior Xbox Brasil.  

Marcelo Tavares, CEO e fundador da BGS, afirma que o anúncio da 

participação de Xbox no evento é um dos mais aguardados do ano pela 

comunidade gamer. “Xbox participa do evento desde 2011 e a cada edição nossa 

parceria se fortalece. É uma empresa que enxerga o potencial e a paixão dos 

jogadores brasileiros, leva para a feira que há de melhor em seu portfólio e 

contribui significativamente para a BGS ser o sucesso que é”.  

Além de Xbox, outras importantes marcas já confirmaram presença no 

evento: AOC, ASUS, Banco do Brasil, Corsair, DXRacer, Epic Games, Falkol 

Esports, Fini, Gigabyte, Logitech, Lupo, Joysticket, Magic the Gattering, 

Microcamp, OEX Gaming, Panini,  Piticas, Pichau, Razer, Redragon, Sunny 

Brinquedos, TNT, VIVO, Warrior e YouTube. Ao todo, o evento contará com mais 

de 400 estandes, que mostrarão os principais jogos do ano, novidades do 

mercado de PC Gaming, consoles e mobile, acessórios e periféricos.  

Também já estão confirmados grandes nomes da indústria mundial de 
games, como: Hidetaka, Miyazaki, diretor de Sekiro: Shadows Die Twice;  John 



Romero, criador de DOOM; Charles Martinet, dublador de Mario, icônico 
personagem da Nintendo, Yoshinori Ono, produtor de Street Fighter, Al Lowe,  
da série Leisure Suit Larry, Howard Scott Warshaw, desenvolvedor do E.T, e 
Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra, que, pela primeira vez, trará 
sua banda para o Brasil.  

 
A BGS 2019 ainda terá campeonatos de esportes eletrônicos (BGS 

Esports), jogos de estúdios nacionais (Avenida Indie), ambientes cosplay (BGS 
Cosplay), maratona de desenvolvimento de games (BGS Jam), painéis e 
apresentações de grandes nomes da indústria mundial (BGS Talks), exposição 
de videogames antigos (BGS Retro), dezenas de máquinas arcade liberadas 
para o público (BGS Arcade), encontros com personalidades do mundo dos 
games (BGS Meet&Greet), reconhecimento a celebridades da indústria (Wall of 
Fame), e muitas, muitas estações de jogos (“Aqui se joga!). 

 
Para mais informações, 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 
5º lote (até 6/9)  
Individual: R$ 105 (ingresso válido para um dia de evento aberto para público – 
10, 11, 12 (esgotado) ou 13 de outubro) – 19% de desconto. 
Passaporte: R$315 (acesso a todos os dias de evento abertos ao público – 10, 
11, 12 e 13 de outubro) – 19% de desconto. 
Premium: R$ 649 (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 – 18% de 
desconto. 
Business: R$ 649 (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 – 18% de 
desconto. 

 

Para mais informações, acesse: www.brasilgameshow.com.br  
 
 
 
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, 
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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 
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