
Brasil Game Show anuncia a participação da Marvel na edição
deste ano

Uma das marcas mais amadas do universo da cultura pop retornará à maior feira
de games da América Latina com estande próprio de 300 m², um grande palco

comandado pelos apresentadores Luciano Amaral e Mari Palma, área
free-to-play, personalidades da indústria e muitas ativações para o público

São Paulo, 20 de julho de 2022 – A edição presencial da Brasil Game Show

(BGS) voltará a acontecer em outubro deste ano e promete ser a maior de todos

os tempos, com sete dias de duração e inúmeras atrações para os milhares de

fãs do evento. Sempre presente nas pesquisas das marcas mais desejadas

pelos fãs da maior feira de games da América Latina, a Marvel está confirmada

no evento, que será realizado entre 6 e 12 de outubro, no Expo Center Norte, em

São Paulo – SP.

 

A participação da Marvel na 13ª edição da BGS promete ser inesquecível. Pela

primeira vez, a marca terá um estande próprio no evento e um palco onde o

público poderá se divertir com convidados especiais, competições, sorteios e

diversas atrações diárias comandadas pelos apresentadores e embaixadores da

Marvel Luciano Amaral e Mari Palma. Entre outras novidades que ainda serão



reveladas, estão uma área free-to-play dedicada ao novo jogo de PC da Marvel

“Midnight Suns” e uma loja com produtos exclusivos.

 

"É sempre um orgulho e um prazer anunciar a participação da Marvel no evento.

É uma marca que conta com uma legião incrível de fãs e que traz uma energia

muito boa para a BGS. Estamos ainda mais empolgados com os planos da

Marvel para esta edição porque, assim como os do próprio evento, são bastante

ambiciosos e certamente vão agradar os visitantes ao longo de uma semana

inteira de feira", comenta Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game

Show.

 

"A cada ano na BGS ficamos ainda mais empolgados com o calor e os

feedbacks do público que costuma lotar o nosso espaço no pavilhão. Para 2022,

após um longo tempo sem esse contato, decidimos fazer algo ainda maior

trazendo a Marvel não só como uma marca de conteúdo e sim como marca que

se relacione diretamente com os hábitos e as escolhas de nossos fãs. Teremos

várias surpresas e lançamento de produtos para os admiradores da Marvel

assim como uma loja com produtos exclusivos. Estamos numa grande

expectativa para poder compartilhar todas as novidades dos nossos conteúdos,

produtos e personagens”, afirma Yonatan Politi, VP & GM CPGP Brazil & Marvel,

TWDC América Latina.

 

Para acompanhar as novidades da BGS, acesse o site oficial do evento.

 
Serviço BGS 2022

Quando: 06 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: 13h às 21h

 

Ingressos – 4º lote até 31/7 (45% de desconto em relação ao lote final)

 

http://bgs.com.br/


Individual dias úteis (meia-entrada): R$ 109,45(ingresso válido para os dias 7,

10 ou 11 de outubro)

Individual fim de semana ou feriado (meia-entrada): R$ 164,45 (ingresso válido

para os dias 8, 9 ou 12 de outubro)

Passaporte 7, 8, 9 e 10 de outubro (meia-entrada): R$ 445,45 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$ 439,50 Com esse

ingresso, o visitante paga por três dias de evento e tem acesso a quatro

Passaporte Premium (meia-entrada): R$ 766,15 (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$ 766,15 (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$ 550 (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, a 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$ 2062 (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, a 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


