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Estrelas se unem com Neymar Junior e PokerStars.net   

Ícone do esporte global retorna ao PokerStars.net 

Onchan, Isle of Man – 15 de dezembro de 2020 - O jogador brasileiro Neymar Jr. anunciou 

hoje que será mais uma vez patrocinado pelo PokerStars.net.  

A parceria foi definida para ser uma verdadeira colaboração vista em muitos aspectos da marca. 

Com sua paixão fora do campo pelo jogo, o ícone do esporte global se encaixa perfeitamente 

no PokerStars.net e trará seu talento e personalidade para a comunidade PokerStars.net. 

O anúncio marca um novo momento de relação entre Neymar e o PokerStars.net.Um novo filme 

da marca provoca o que está por vir quando Neymar Jr declara que está ‘IN’ e convida todos 

os jogadores para seu círculo íntimo, mostrando que a estrela brasileira está desempenhando 

seu papel bem e verdadeiramente além da publicidade. 

Neymar Jr. declarou que: “quando não estou jogando futebol, competir com meus amigos é 

uma grande paixão minha. Adoro o senso de comunidade, a diversão e os momentos 

imprevisíveis que podem ocorrer em qualquer jogo. Como um verdadeiro fã de pôquer, estou 

animado para começar um novo capítulo com o PokerStars.net. Juntos, criaremos momentos 

para nossa comunidade e fãs em todo o mundo”.  

A parceria segue uma recente atualização global da marca PokerStars.net, que busca ir além do 

produto, na direção de se tornar uma marca global de entretenimento. 

Martin Nieri, Diretor Global de Marca e Criação do PokerStars.net disse: “Neymar Jr. é um 

verdadeiro superstar global. Mas o que sustenta esta parceria é o seu amor genuíno pelo pôquer. 

É sobre uma paixão compartilhada pelo jogo e a bela incerteza no centro dele. No 

PokerStars.net, estamos constantemente tentando coisas novas para trazer nova energia, 

entusiasmo e entretenimento aos nossos clientes. Junto com Neymar Jr., acreditamos que 

podemos levar isso para o próximo nível da comunidade PokerStars.net”.  

PokerStars.net x Neymar Jr. assumem o compromisso para ser o par definitivo no pôquer. Este 

é apenas o início da jornada com mais coisas a serem reveladas em 2021. Até então, uma prévia 

do que está por vir pode ser encontrada aqui.  

Jogue de graça no PokerStars.net. O site não proporciona a chance de ganhar dinheiro e é 

voltado a maiores de 18 anos.  

 

Para mais informações, por favor contate press@pokerstars.com .  

 

Nota aos editores: PokerStars.net é administrada pela Flutter Entertainment plc. (LSE: FLTR; 

EURONEXT: FLTR). 

Jogue de graça no PokerStars.net. O site não proporciona a chance de ganhar dinheiro e é 

voltado a maiores de 18 anos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pIZQ3O1g2vk&feature=youtu.be
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