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Thứ Tư, 12 tháng Hai, 2020 
                  

     THÀNH PHỐ HỢP TÁC CÙNG CÔNG TY 'BLACK DOG GAMING' ĐEM MỘT SỰ  
         KIỆN E-GAMING VÀO THÁNG HAI 

                 
  Lần đầu tiên bước chân vào ngành công nghiệp trò chơi tỷ đô, Thành phố Garden 

 Grove sẽ đồng tài trợ cho một hội nghị và sự kiện ‘Escorts Fast Pitch, Conference and 

 Tournament’ với Black Dog Gaming vào Thứ Sáu, ngày 28 tháng 2, từ 10:00 sáng đến 

 5:00 chiều, tại Trung tâm Hội nghị Cộng đồng Garden Grove, tọa lạc tại 11300 Stanford 

 Avenue. 

  Sự kiện ‘Esports Fast Pitch, Conference and Tournament!’ là một cơ hội để kết nối 

 với các nhà điều hành, nhà đầu tư, người có ảnh hưởng và các game thủ khác, cũng như 

 các khái niệm trò chơi điện tử hoặc trò chơi điện tử hàng đầu. 

  Một nhóm các nhà lãnh đạo ngành sẽ thảo luận về xu hướng hiện đại và tương lai, 

 như cơ hội đầu tư trên thị trường.  Diễn giả đồng thời là người sáng lập kiêm Giám đốc 

 điều hành của Black Dog Venture Partners / Black Dog Gaming Scott Kelly; thành viên 

 sáng lập của nhóm rap N.W.A và Black Dog Gaming đối tác Arabian Prince; Tổng Giám 

 đốc và Giám đốc điều hành của WorldGaming và Collegiate StarLeague Wim Stocks; và 

 nhà đầu tư (investor) Jeff Wang. 

  Các công ty cung cấp và trình bày trò chơi điện tử khác bao gồm Advrtas, Dun Rite 

 Games, Megafans và Infamy Fantasy Esports cũng sẽ tham gia sự kiện. 
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   Giá vé là $69 mỗi người bao gồm tham gia sự kiện và các buổi thảo luận.      

   Vé cho VIP là $299/ người và bao gồm tham gia chương trình, được dùng bữa trưa, 

 và thiệp mời đến dự tiệc VIP cùng các nhà đầu tư và game thủ. 

  Để ghi danh tham dự, xin coi tại trang http://bit.ly/esports-fast-pitch-tickets. 

  Để phù hợp với những nỗ lực làm mới Thành phố Garden Grove, Ban Phát triển Kinh 

 tế tập trung vào việc hợp tác với các nhà công nghệ và doanh nghiệp để thúc đẩy trong 

 ngành chơi game điện tử, hy vọng nhận được sự quan tâm và đầu tư trong khu vực và 

 quốc tế ở lãnh vực này. 
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