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De 13 a 15 de dezembro, na FIL 

WORTEN PATROCINA MEO XL PARTY EM LISBOA 

 

A Worten volta a patrocinar um dos 

maiores festivais de videojogos 

realizado na Europa, o Meo XL Party. 

Depois de Matosinhos e Pombal, é a 

vez de Lisboa receber o “Worten Game 

Gym”, uma ação que promete divertir 

os muitos fãs de videojogos. O Meo XL 

Party estará aberto ao público de 13 a 

15 de dezembro, na Feira Internacional de Lisboa (FIL).  

 

O “Worten Game Gym” é um espaço totalmente dedicado ao treino e à manutenção 

das capacidades físicas dos visitantes. Em vez de um personal trainer (PT), a marca 

terá um personal gamer (PG), para que cada participante tenha direito a uma 

avaliação física grátis, com a medição o seu Electronic Sports Index: Rookie, 

Average e Athletic Geek.  

 

Assim, no “Worten Game Gym” os amantes de videojogos são desafiados a 

mostrarem as suas habilidades enquanto jogadores no Gran Turismo, no Call of 

Duty e no FIFA, mas, em simultâneo, estarão a praticar exercício físico, num 

aparelho de ginástica. 

 

De salientar que o vencedor desta ação do “Game Gym” – aquele que tiver melhor 

pontuação in loco, no stand, e mais likes na votação a decorrer na aplicação 

respetiva no Facebook da Worten – leva para casa este prémio: TABLET YARVIK 

TAB 07-485 7.85'' 8GB + PEN 4GB. 

 

Para quem quiser ganhar bilhetes para este evento, poderá tentar a sua sorte no 

Facebook da Worten, que promove, até ao dia 9 de dezembro, um passatempo 

onde oferece 20 ingressos para o Meo XL Party, na FIL. 

 



    

 

Com este patrocínio, a Worten pretende estar mais próxima da comunidade gamer 

nacional, na medida em que o entretenimento é, desde sempre, uma das grandes 

apostas estratégicas da marca. 

 

Venha visitar o “Worten Game Gym”. 

 

Siga-nos em: 

 www.facebook.com/wortenpt 

 https://twitter.com/#!/WortenPT 
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