Em rápido histórico, Games Magazine é lançada no mercado
em Junho de 1997, em São Paulo, Brasil. Revista dedicada a
entretenimentos e jogos como Bingos, Cassinos, Poker e
apostas esportivas on line, torna-se importante veículo para o
setor, com milhares de exemplares distribuídos gratuitamente
em restaurantes, salas de bingos, hotéis e aeroportos.
O sucesso foi tão expressivo que Games Magazine começa a ser editada em Roma, Itália,
em Março de 2000 com uma ampla distribuição nas principais cidades italianas. Dois anos
depois, seguindo sua trajetória internacional, chega ao México em 2002 com grande êxito
frente ao empresariado. Logo após, em 2005, chega à Argentina, um país com jogo
estruturado e com grandes casas de bingos e cassinos. Games Magazine passa a representar
o setor nas principais feiras mundiais: Las Vegas (G2E), Londres (ICE), Colômbia (FADJA),
Peru (PGS), Macau e Argentina (SAGSE), onde proporciona até a atualidade importantes
informações e entretenimento a seus leitores argentinos.
Prestes a completar 20 anos desde seu lançamento, Games Magazine inaugura
uma nova fase do Brasil para o setor de entretenimento, trazendo o vigor da
informação e abrindo oportunidades para negócios através de um espaço
publicitário seletivo e respeitado.

Venha fazer parte deste momento histórico.
Marque sua presença nas edições de Games Magazine Brasil.
Carlos Cardama
Diretor Geral
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