
Brasil Game Show anuncia patrocínio do Outback às
competições de esportes eletrônicos do evento

Rede de restaurantes também terá um estande de 350m² com produtos
exclusivos, infraestrutura inovadora e delícias "bold flavour"

 Outback na BGS 2019 - foto/ divulgação Brasil Game Show

São Paulo, 28 de julho de 2022 – Games, entretenimento,
lançamentos, conteúdo e até gastronomia. São muitos os ingredientes que
fazem parte da receita de sucesso da Brasil Game Show, e para manter essa
variedade de grandes marcas e temperos, a principal feira de jogos eletrônicos
da América Latina anuncia a participação do Outback. Parceira do evento
desde 2017, a famosa rede de restaurantes retornará à BGS com o patrocínio
às competições de esportes eletrônicos da Monster Energy BGS Esports e,
pela primeira vez, terá um estande de 350 m² com produtos exclusivos, muitas
delícias “bold flavour” e uma infraestrutura diferenciada, pensada para os
visitantes da feira. A 13ª edição da BGS será realizada entre 6 e 12 de outubro,
no Expo Center Norte, em São Paulo.
 



Segundo Cristiane Berna, gerente de Trade Marketing do Outback Brasil,
a marca está ansiosa pelo retorno presencial do evento e preparando grandes
novidades para o público “Desenvolvemos um projeto inovador com
experiências e produtos incríveis no nosso estande. Queremos surpreender os
visitantes e tirá-los da rotina com muita diversão".

Para Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show, algumas
marcas, mesmo não endêmicas, fazem parte do estilo de vida gamer e já são
esperadas pelo público do evento. "O Outback é uma marca muito admirada e
querida pelos visitantes da BGS. Estamos muito satisfeitos por renovar essa
parceria tão bem-sucedida e por oferecer aos gamers, dentro da feira, uma
opção gastronômica deliciosa cercada de diversão e interatividade".

Além do Outback, dezenas de marcas já estão confirmadas na 13ª
edição da Brasil Game Show, como Banco do Brasil, Monster Energy Drink,
YouTube Gaming, Flexform, Lupo, Nissin, Rank1, Vivo, AOC, HyperX, Intel,
Logitech G, Dell, Team Liquid, Magazine Luiza, Pichau, SBT Games, DX Racer,
Razer, Redragon, Marvel, Piticas, Warrior, ELG, AMD, Motospeed, Saga,
Gamdias, C3tech, OEX, Kingston e FURIA. Muitos outros expositores serão
anunciados em breve.
 

A BGS 2022 será realizada no Expo Center Norte, em São Paulo, e, a
cerca de três meses do evento, mais de 75% dos ingressos para sábado (8/10)
já foram vendidos. Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site
da Brasil Game Show.
 
Serviço – BGS 2022

Quando: 6 a 12 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios, além
dos portadores do Passaporte Premium e Passaporte Camarote)
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)
 
·        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

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


·        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




