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Rio to have the world’s largest Game Park 
 

 
September 6th to 9th – Rio de Janeiro – Tickets www.gamexp.com.br 
https://www.facebook.com/GameXPoficial/ 

 
If videogames are your cup of tea, no matter where in the world you are from, you have only 
one destination in September: the city of Rio de Janeiro. Between the 6th and 9th, the Olympic 
Park, which has welcomed athletes and fans from all over the world during the 2016 Olympics, 
will host the second edition Game XP, the largest gaming event in Latin America and the first 
Game Park in the world. Tickets are on sale (www.gamexp.com.br). 
 
With outdoor attractions, free electronic games, new technologies and the world’s largest 
gaming screen, the 2018 Game XP is expected to receive more than 100,000 people in its four 
days. And there will be plenty of attractions for the whole family. Everything that was seen in 
the first edition of Game XP, held inside Rock In Rio 2017, will be expanded. 
 
The Game Arena, a sweetheart among e-Sports fans, that in addition to hosting the finals of 
the Rainbow Six Brazilian Championship, will also host one phase of the Just Dance World 
Championship, and will have capacity of 4,000 seats and record screen size: 1,500 square 
meters of projection area. The Game Play Arena has doubled in size. In it, the audience will be 
able to play new releases, test demos and participate in exclusive activations. Art Street will be 
in this arena and will gather pop universe productions. 
 
To satisfy gamers and enthusiasts, Game XP will also have the Inova Arena, which will focus on 
technology and innovation. Space will use the concept of full body immersion virtual reality. In 
other words, the player will literally wear the game. Another attraction is the Experience Bay, 
where the audience will experience the game beyond the screens. Two circuits are planned: 
one inspired by the phases of Mario Bros and another by Assassin’s Creed Origins. 
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Rio terá maior Game Park do mundo 

 
Se a sua praia é videogame, não importa de que lugar do mundo você é, em setembro, seu 
destino é um só: a cidade do Rio de Janeiro. Entre os dias 6 e 9, o Parque Olímpico, que 
recebeu atletas e torcedores de todas as partes do planeta durante as Olimpíadas de 2016, 
será sede da segunda edição do Game XP, maior evento gamer da América Latina e primeiro 
Game Park do mundo. Os ingressos já estão à venda (www.gamexp.com.br). 
 
Com atrações ao ar livre, jogos eletrônicos gratuitos, novas tecnologias e a maior tela de 
games do mundo, o Game XP 2018 deve receber mais de 100 mil pessoas em seus quatro dias. 
E não faltarão atrações para a família toda. Tudo o que foi visto na primeira edição do Game 
XP, realizada dentro do Rock In Rio 2017, será ampliado. 
 
A Game Arena, queridinha dos fãs de e-Sports, que, além das finais do Brasileirão de Rainbow 
Six, receberá uma etapa do Campeonato Mundial de Just Dance, terá capacidade de 4 mil 
lugares e tela recorde: 1.500 metros quadrados de área de projeção. A Game Play 
Arena dobrou de tamanho. Nela, o público poderá jogar lançamentos, testar prévias e 
participar de ativações exclusivas. A Art Street ficará nesta arena e reunirá produções do 
universo pop. 
 
Com objetivo de satisfazer fãs de games e curiosos, o Game XP terá ainda a Inova Arena, com 
foco na tecnologia e inovação. O espaço utilizará o conceito de realidade virtual imersiva de 
corpo inteiro. Em outras palavras, o jogador literalmente vestirá o game. Outra atração é o 
Experience Bay, onde o público vai vivenciar o game além das telas. Dois circuitos estão 
previstos: um inspirado nas fases de Mario Bros e outro no Assassin’s Creed Origins. 
 
 

 

O conteúdo textual acima pode ser reproduzido total ou parcialmente sem custos. As 
imagens são meramente ilustrativas e seu uso deve ser autorizado pelo respectivo detentor 
dos direitos. 
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