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WORTEN GAME RING APRESENTA RICFAZERES, MR. NIKKI E OLÍVIA ORTIZ
COMO HOSTS DA SUA ARENA NO ROCK IN RIO-LISBOA
Na edição que marca a estreia do gaming como momento alto de entretenimento no Rock in RioLisboa, a Worten acaba de anunciar RicFazeres, Mr. Nikki e Olívia Ortiz como os apresentadores
convidados para dinamizar o Worten Game Ring Arena, onde o gaming (e não só…) será a palavra de
ordem.

É já a 23 de junho que arranca o maior festival de música e entretenimento realizado em Portugal, onde o gaming será
uma das “estrelas” principais, através do Worten Game Ring Arena. Trata-se de um dos espaços-estreia desta edição
do Rock in Rio-Lisboa, situado no Pop District – espaço que celebra a cultura pop – e preparado para receber centenas
de pessoas que gostam de jogos, mas sobretudo querem passar bons momentos em família e com os amigos, com
muita diversão e surpresas à mistura.

Entre o público gamer, RicFazeres (aka Ricardo Fazeres) dispensa apresentações: o seu canal de youtube tem mais de
584 mil subscritores e por lá já passaram dezenas de vídeos sobre os mais variados jogos, traduzindo-se em mais de
200 milhões de visualizações. O seu estilo é único e o conteúdo diferenciador que cria torna-o numa referência para a
comunidade de gaming nacional.

Mr. Nikki (aka Alexandre Duarte) é um dos youtubers portugueses mais seguidos. O seu canal, focado no entretenimento
e, mais recentemente, em conteúdos de fitness, conta com cerca de 750 mil subscritores. No Instagram, é seguido por
100 mil fãs, com quem partilha o seu dia a dia.

Mais conhecida como atriz e apresentadora de televisão, Olívia Ortiz também é youtuber, dedicando-se, há quase dois
anos, a um canal onde partilha o seu dia e as suas viagens, que conta já com mais de 107 mil seguidores.

A 8.ª edição do Rock in Rio-Lisboa realiza-se já nos próximos dias 23, 24, 29 e 30 de junho, prometendo transformar a
Bela Vista num gigante parque temático da música e do entretenimento.
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