
Brasil Game Show abre o credenciamento para imprensa e
influenciadores

São Paulo, 25 de maio de 2022 – Está aberto o credenciamento para a
imprensa e influenciadores participarem da 13ª edição da Brasil Game Show
(BGS), maior feira de games da América Latina, que será realizada de 6
(apenas para imprensa e negócios) a 12 de outubro, no Expo Center Norte, em
São Paulo.

Com o slogan "De volta ao jogo", a edição 2022 marca o retorno do
evento presencial e pela primeira vez na história terá sete dias de atrações. Na
BGS que promete ser a maior de todos os tempos, os visitantes poderão
conferir lançamentos, produtos e novidades de mais de 400 expositores, entre
fabricantes de consoles, periféricos e acessórios gamers, desenvolvedoras de
jogos, lojas de colecionáveis, plataformas de conteúdo e transmissão, estúdios
independentes e diversas empresas interessadas em se aproximar do mercado
gamer.

Além de jogarem à vontade em centenas de estações free-to-play e
conhecerem jogos inéditos, os visitantes poderão ficar frente a frente com
ídolos internacionais da indústria e personalidades da internet, acompanhar
sete emocionantes finais de competições de eSports, além de conferir as
tradicionais atrações do evento como BGS Talks, BGS Meet Greet, BGS
Cosplay, toda a nostalgia de jogos clássicos na BGS Arcade e o melhor da
produção nacional na Avenida Indie.

REGRAS E SOLICITAÇÕES

Para solicitar o credenciamento os interessados devem preencher o
formulário disponível no site oficial da BGS, de acordo com a categoria de
interesse:

1. Imprensa: O credenciamento de imprensa é exclusivo para jornalistas em
atividade em jornais, revistas, emissoras de rádio e TV, sites e portais,
blogueiros e assessores de imprensa das empresas participantes do evento. 

2. Influenciadores: O credenciamento de influenciadores é exclusivo para os
produtores de conteúdo relacionado a games e tecnologia que preencherem
corretamente o formulário no site. Se aprovados pela organização da BGS,
canais acima de 20 mil inscritos / seguidores terão direito a um par de

https://www.brasilgameshow.com.br/credenciamento/


cortesias para visitarem o evento em 10 de outubro (quinta-feira). Já os que
tiverem mais de 100 mil inscritos, receberão duas credenciais VIP para todos
os dias da BGS, incluindo o dia 6 de outubro, que é exclusivo para a imprensa
e negócios.  

Importante: As cortesias e credenciais para influenciadores estão
sujeitas à disponibilidade e não dão acesso à sala de imprensa. Todos os
influenciadores que solicitarem o credenciamento e forem aprovados,
automaticamente autorizam a BGS a divulgar sua participação no site oficial do
evento.

PRAZOS

Os formulários para inscrição de imprensa e influenciadores estarão
disponíveis até 20 de setembro, quando o credenciamento será encerrado.  A
resposta ao pedido será enviada até 30 de setembro para o e-mail cadastrado.

Serviço – BGS 2022

Quando: 6 a 12 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: das 13h às 21h

Ingressos – 3º lote até 31/5 (50% de desconto em relação ao lote final)

● Individual dias úteis (meia-entrada): R$ 99,50 (ingresso válido para os
dias 7, 10 ou 11 de outubro)

● Individual fim de semana ou feriado (meia-entrada): R$ 149,50
(ingresso válido para os dias 8, 9 ou 12 de outubro)

● Passaporte 7, 8, 9 e 10 de outubro (meia-entrada): R$ 399,50 Com
esse ingresso, o visitante paga por três dias de evento e tem acesso a
quatro.

● Passaporte 9, 10, 11 e 12 de outubro (meia-entrada): R$ 399,50. Com
esse ingresso, o visitante paga por três dias de evento e tem acesso a
quatro

● Passaporte Premium (meia-entrada): R$ 696,50 (acesso a todos os
dias de evento, incluindo o dia exclusivo de imprensa e negócios - 6, 7,
8, 9,10, 11 e 12 de outubro). Também permite acesso diferenciado.

● Passaporte Business (inteira): R$ 696,50 (pacote para os dias 6, 7,
10 e 11 de outubro). Também permite o acesso diferenciado, à área B2B
e ao sistema matchmaking

● Camarote Dia Único: R$ 500 válido para um dia de evento (exceto
6/10). Garante entrada exclusiva a partir das 11h30 – uma hora e meia
antes da abertura oficial para o público. Ingresso dá acesso às primeiras
fileiras da arena da BGS Esports, à área exclusiva com lounge, open



drink de energéticos e snacks, sessões de massagem, serviços de
barbearia para homens e de beleza para mulheres e meet & greet com
convidados da feira)

● Passaporte Camarote: R$ 1875 – válido para todos os dias do evento,
incluindo 6 de outubro, exclusivo para imprensa e negócios. Garante
entrada exclusiva . Em 6/10, a entrada é a partir das 15h, e de 7 a 12/10
a partir das 11h30 – uma hora e meia antes da abertura oficial para o
público. O ingresso dá acesso às primeiras fileiras da arena da BGS
Esports, à área exclusiva com lounge, open drink de energéticos e
snacks, sessões de massagem, serviços de barbearia para homens e de
beleza para mulheres e meet & greet com convidados da feira).

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, já recebeu mais de 2 milhões de visitantes somando todas as edições e,
atualmente, ocupa 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 450 toneladas de alimentos ao
longo de suas 12 edições.

Informações para a imprensa - BGS




