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CCXP: O primeiro evento brasileiro exportado
para Alemanha na história.
A CCXP Colônia ocorrerá pela primeira vez entre os dias 27 e 30 de junho
de 2019, em Colônia, na Alemanha.
A CCXP Colônia fará sua grande estreia fora do Brasil em Colônia, na Alemanha, entre os
dias 27 e 30 de junho de 2019. O anúncio foi feito essa semana, em uma coletiva de
imprensa realizada à beira do rio Reno, com a presença da comunidade geek,
influenciadores e grandes marcas do mercado Alemão.
A CCXP Colônia já chega com grande porte e será realizada pela primeira vez e em
parceria com a Koelnmesse GmbH, que também é a produtora de eventos como
Gamescom e DMEXCO, eventos que acontecem no mesmo local. Durante 4 dias, o local
será transformado em um espaço cheio de histórias e aventuras para os fãs de filmes,
séries, quadrinhos, música, cosplay e livros da Alemanha e toda Europa, com previsão de
atrair 70.000 visitantes. Haverá cerca de 80 expositores, mais de 200 ilustradores e astros
de Hollywood. Grandes marcas como Panini, Iron Studios, Warner e Universal Pictures já
estão planejando suas atividades para o festival.
Em sua primeira edição, a CCXP Colônia incorpora na sua programação a convenção RPC
- Role Play Convention, organizada pela Koelnmesse junto do criador Andre Kuschel, e a
comunidade geek alemã, será integrada a este novo conceito de evento. A RPC que em
2018 teve o público de 35.000 pessoas tem como foco atividades como Board Games,
LARP, Pen & Paper, Troca de Cartas, Grupo de Cosplayers e um mercado medieval, onde
são celebradas a música, a cultura e as comida típicas do período.
Pierre Mantovani, CEO da Omelete Company: "Com 227.000 visitantes, a CCXP é a maior
Comic Con do mundo na atualidade. Agora, vamos levá-la para a Europa pela primeira
vez. As condições para a escolha do local onde o festival ocorrerá foi perfeita: a cidade
de Colônia e os muitos anos de experiência da Koelnmesse em mídia digital, games e
entretenimento."
"A CCXP Colônia é um festival para todas as idades! Queremos oferecer a maior e melhor
experiência possível em termos de cultura pop na Europa. Nós temos certeza de que
temos toda capacidade e recursos para realizar um grande festival e entregá-lo com
sucesso para as marcas e fãs. Isso também beneficiará a cidade de Colônia e o estado da

Renânia do Norte-Vestfália. O conceito da CCXP tem potencial para expandir o festival
nos próximos anos e incluir um elemento B2B, como já é feito em São Paulo no CCXP
Unlock. Estou feliz por podermos integrar e fortalecer a RPC - Role Play Convention e o
sentimento de comunidade como parte integrante da CCXP Colônia", explica Gerald Böse,
CEO da Koelnmesse. GmbH.
Grandes marcas parceiras participaram
Com a Panini, a Iron Studios e a Warner, várias marcas parceiras de peso já confirmaram
presença no evento em 2019. Já estão ocorrendo reuniões com a Universal Pictures para
discutir sua participação na primeira edição da CCXP Colônia. "Estou muito feliz que a
CCXP esteja trazendo festival de cultura pop deste porte para a Alemanha. Nossos colegas
brasileiros já se apresentam como parceiros na CCXP em São Paulo, criando mundos e
experiências para nossos fãs durante os últimos anos. Nós vamos continuar a parceria em
Colônia no próximo ano e várias atrações estão por vir.” Disse Michael Kampf, diretor de
marketing da Universal Pictures Internacional da Alemanha.

Venda de ingressos em Fevereiro
A venda de ingressos para a CCXP Colônia começará no dia 25 de fevereiro, dia da entrega
da premiação do Oscar. Para mais informações, acesse www.ccxp-cologne.de.

Sobre a Omelete&CO
Maior conglomerado dedicado aos fãs de cultura pop do Brasil, a Omelete Company utiliza
seu site, redes sociais e parceiros para atingir mensalmente mais de 15 milhões de pessoas
ávidas por novidades dos mundos do cinema, séries de TV, games, música e histórias e
quadrinhos com textos, vídeos e posts nas redes sociais. Fazem parte da Omelete Company:
Sobre a CCXP – Em 2017, o evento recebeu mais de 227 mil pessoas, batendo recorde de
público e se posicionando mais uma vez com o maior festival de cultura pop do mundo. A
CCXP já faz parte do calendário cultural do país e este ano acontecerá entre 6 e 9 de
dezembro, no São Paulo Expo. Saiba mais em www.ccxp.com.br.
Sobre a Game XP – Maior evento gamer da América Latina e, a partir de 2018, o primeiro
Game Park do mundo. Sua estreia aconteceu no Rock in Rio 2017, quando recebeu 361 mil
pessoas durante o festival. Este ano, será realizado de forma independente e ocupará, por
quatro dias, as três arenas olímpicas da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que se tornarão
a Oi Game Arena, a Expo Play e a Inova Arena, além de uma área externa de 100 mil metros
quadrados com ativações para os visitantes. Saiba mais em www.gamexp.com.br.
Sobre o Omelete – No ar desde 2000, é o maior e mais relevante site voltado ao
entretenimento. Com o Omeleteteve, é o maior canal dedicado a notícias Geek do Youtube
no país, tendo 12 milhões de views mensais. São mais de dois milhões de fãs no Facebook e
milhares de seguidores no Instagram, Twitter e Snapchat. Acesse www.omelete.com.br.

Sobre o The Enemy – Plataforma mais completa dedicada a games, eSports e tecnologia com
notícias, artigos, reviews, entrevistas, coberturas de eventos, vídeos e gameplays. Acesse
www.theenemy.com.br.
Sobre a Koelnmesse
For more than 90 years, the Koelnmesse has been developing trade fairs, events and events
as high-quality communication and innovation platforms for different industries and topics.
The Koelnmesse events, which are held on a variety of occasions, are attended by almost
50,000 exhibiting companies from 123 countries and around 3 million visitors from 209
countries. The central location in the heart of Europe, high-quality services and a modern,
efficient infrastructure make the Koelnmesse one of the most successful and attractive
trade fair locations in the world.
CCXP Colônia no Facebook:
www.facebook.com/ccxpcologne
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