Lisboa, 15/05/2018

Este sábado, dia 19, a partir das 15h00, no stand Konzept, em Lisboa

WORTEN GAME RING DESAFIA FÃS A APARECEREM NUM STAND
PARA JOGAREM GRAN TURISMO COM RAD WEASEL E FERP
Promovido no âmbito dos “Worten Game Ring Rock in Rio Quests”, este evento visa apurar os oito melhores
participantes que, a 23 de junho, irão mostrar o que valem num desafio criado à sua medida, no Worten Game
Ring Arena, no Rock in Rio-Lisboa. Rad Weasel e Ferp são os anfitriões deste 2.º Quest, que se realiza no próximo
sábado, dia 19, pelas 15h00, no stand Konzept, perto do Hospital da Estefânia, em Lisboa.

Esta ação estará limitada aos primeiros 32 inscritos, pelo que os interessados em participantes devem aparecer
no stand às 15h00, para assim garantirem o seu lugar neste desafio. Em jogo, estará o acesso ao Worten Game
Ring Arena, o palco de gaming da Cidade do Rock. Mais informações aqui.

A partir das 15h30 e até às 18h00, 32 participantes darão o seu melhor no jogo GT (Gran Turismo) Sport. O
ambiente será sempre de competição, numa lógica de “Team Rad Weasel” versus “Team Ferp”. Estes dois
conhecidos youtubers irão acompanhar as performances das respetivas equipas, motivando-as e dando até
dicas de melhoria. No final das participações e apurados os oito finalistas, será a vez do Rad Weasel e Ferp
pegarem no comando e desafiarem-se mutuamente para uma corrida de GT Sport. O vencedor ganha rings para
gastar na store do wortengamering.pt.

Além deste, estão previstos mais dois eventos “Worten Game Ring Rock in Rio Quests”. São eles:
•

Cosplay Attack, na loja Worten do Vasco da Gama, 26 de maio (sábado), pelas 13h00, com a youtuber
Miss Mushrooms

•

UFC – Ultimate Fighting Championship, na Academia 1Fight, na Av. da República (Lisboa), 2 de junho
(sábado), às 15h30, com o youtuber Ric Fazeres

Nota:
Pode aceder a este e outros conteúdos Worten Game Ring em www.wortengamering.pt/pressroom com a password
News_GaMer.

Para mais informações, por favor, contacte:
BA&N | João Santos Pereira | Liliana Ferreira
Telefone: 213 195 642/6
Email: jsp@ban.pt | lf@ban.pt

