W7M Gaming e ESEG celebram resultados
do 2º Challenge Day de Fortnite
Ação, que promoveu arrecadação de doações para a ABEUNI, aconteceu na sede da
faculdade em São Paulo e reuniu atletas e fãs
Aconteceu no dia 12 de agosto o 2º Challenge Day de Fortnite, promovido pela W7M Gaming
junto com a ESEG, dentro do campus da faculdade em São Paulo. Com disputas online e
presenciais, os jogadores da organização arrecaram R$ 4.829,40 em doações, numa tarde que
contou com a animação dos alunos que aproveitaram para conhecer seus jogadores ao vivo.
O Challenge Day, criado pela W7M Gaming, uma das maiores organizações de e-Sports
brasileira, deu a oportunidade aos fãs de jogar com jogadores profissionais e aproximar alunos
desse universo.
Para Felipe Funari, Diretor de Esports da W7M Gaming: “O 2º Challenge Day de Fortnite
mostrou que estamos no caminho certo ao fazer ações que unam a comunidade gamer com
iniciativas sociais. E se isso acontece junto de uma instituição de ensino como a ESEG, elas
também auxiliam os jovens que têm interesse em trabalhar com isso a conhecer mais deste
assunto.”
O evento teve transmissão na Twitch e sorteio de brindes para os todos participantes. Para
saber mais acompanhe-nos no Twitter, Instagram e Facebook.
Sobre a ESEG A ESEG é a faculdade do Grupo Etapa. Com 13 anos no mercado, oferece os
cursos de graduação em Administração, Direito, Engenharia de Computação, Engenharia de
Produção e Economia além de programas de pós-graduação e extensão. A Instituição destacase com uma das melhores do setor, de acordo com os conceitos de avaliação do MEC. Entre os
seus diferenciais estão a introdução da cultura maker e da Inteligência Artificial como
programas fixos na formação de profissionais, o corpo docente, o alto índice de
empregabilidade dos alunos (passa dos 90%) e o Programa de Apoio ao Aluno, iniciativa
pioneira que oferece amplo respaldo ao processo de formação acadêmica e inserção
profissional dos estudantes.
Sobre o W7M A W7M foi fundado em 2014 e é um conglomerado das empresas formado pela
TGR Wealth, Adfi, Ad.ez, Adsfast, L2Ad , W7M Media USA e W7M Gaming, criado por Fabiano
Funari, Rafael Pompeo e Felipe Funari, com capital totalmente nacional, mais de 15.000
campanhas de mídia digital veiculadas em 2017. As melhores soluções em mídia você encontra
aqui! Saiba mais em http://w7minvestments.com/br/

