
CCXP anuncia arte das credenciais para este ano baseada

em “Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder"
Parceria com o Prime Video vai trazer sete ilustrações inspiradas em personagens

Um dos momentos mais aguardados por todos os fãs da CCXP finalmente chegou! A

revelação da arte que irá ilustrar as sete credenciais da CCXP22. E esse ano não se trata de

qualquer edição, trata-se da mais especial, que comemora a volta ao São Paulo Expo após

dois anos. Em parceria com o Prime Video, o público poderá carregar em seu peito as

ilustrações de uma das obras mais esperadas do ano, “Senhor dos Anéis: Os Anéis de

Poder". O evento que acontece entre os dias 01 e 04 de dezembro pode ter seus ingressos

adquiridos por meio do site oficial do festival.

Em sua última edição de forma presencial, a CCXP 19 comemorou os 80 anos do Batman,

com reinterpretações das artes clássicas do Homem-Morcego assinadas por Rodrigo Bastos

Didier, ilustrador convidado. Já em 2020, durante a primeira edição da CCXP Worlds, as



homenagens foram para o Coringa com artes de Rafael Albuquerque e cores por Marcelo

Maiolo. Outro homenageado da edição foi Stan Lee que estampou o pacote EPIC.

No ano passado, a organização trouxe três personagens de diferentes mundos, galáxias e

realidades. As credenciais tinham como objetivo apresentar as várias realidades no

CCXPverso, que colidem na edição de 2022. Com a parceria da Iron Studios, o maior festival

de cultura pop trouxe as artes das estátuas colecionáveis da Feiticeira Escarlate/Wanda

Maximoff, Lorde Voldemort e Mandaloriano.

Para Roberto Fabri, VP de conteúdo e curador das marcas CCXP, a revelação da credencial é

um momento especial pois envolve a comunidade entorno do evento que coleciona as

entradas desde 2014. "Tenho certeza que todos os fãs de cultura pop que já vieram para a

CCXP guardam sua credencial com carinho. Essa nova certamente merece um lugar na

coleção".

Até o momento a CCXP 22 conta com ingres sos disponíveis nas categorias de ingresso de

Quinta, Sexta, Domingo, Epic e Unlock. Para os fãs que ainda tem interesse em adquirir suas

credenciais para os outros dias basta acessar o site oficial do evento www.ccxp.com.br.

SERVIÇO CCXP22

Datas: de 1º a 4 de dezembro.

Local: São Paulo Expo

Para outras informações, acesse o site do evento: www.ccxp.com.br.

O QUE CADA CREDENCIAL OFERECE:

● Diárias: Uma credencial colecionável (badge), acesso às atividades, auditórios, painéis,

participação de artistas e outras atrações dentro da CCXP22 que estão sujeitos a lotação,

alteração ou cancelamento sem prévio aviso, não havendo garantia de entrada ou

participação. Esta credencial NÃO dá acesso aos eventos pagos simultâneos à CCXP22,

como por exemplo fotos e autógrafos com os artistas. - SÁBADO ESGOTADO

Valores Segundo Lote:
● Meia Entrada R$ 130,00 (Válida para estudantes, idosos, pcd, jovens de baixa renda, professores do Estado de SP.

Consulte os documentos necessários para comprovação através da central de ajuda em nosso site.);

● Meia Entrada social: R$ 160,00 (Válido mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Confira a regra

completa através da central de ajuda em nosso site.);

● Inteira: R$ 260,00

http://www.ccxp.com.br
http://www.ccxp.com.br/


● 4 Dias (01, 02, 03 e 04/12/2022): Esta credencial dá direito a participar da CCXP22 nos

quatro dias do festival. Esta credencial não dá acesso aos eventos pagos simultâneos à

CCXP22, como por exemplo fotos e autógrafos com os artistas. - ESGOTADO

● EPIC EXPERIENCE: Uma credencial colecionável exclusiva que dá direito aos quatro dias

do festival. Entrada antecipada 1h antes da abertura para o público geral*. Entrada na

Spoiler Night**. Uma foto OU um autógrafo com um dos artistas convidados pela

CCXP***. Kit Epic composto por uma camiseta e um pin da CCXP, um pôster oficial do

festival, um pôster com arte exclusiva, um pin da Iron Studios e um cordão.
Valor Segundo Lote:

● Valor Único: R$2.150,00

● FULL EXPERIENCE: Uma credencial colecionável exclusiva que dá direito aos quatro dias

do festival. Acesso à entrada VIP - 1h antes da abertura dos portões*. Entrada na Spoiler

Night*. Entrada garantida e assento reservado em área VIP próxima ao palco Thunder

em todas as atividades, incluindo as concorridas pré-estreias de filmes. Uma foto e um

autógrafo com quatro dos artistas convidados do festival**. Acesso ao estacionamento

VIP sem custo adicional. Quatro colecionáveis em escala 1:10 produzidos pela Iron

Studios, feitos exclusivamente para a CCXP. Acesso ao VIP lounge, com alimentação e

serviço de concierge. Sacola exclusiva do festival. Kit Full: uma camiseta e um pin da

CCXP, um pôster oficial autografado pelo artista do festival, um pôster com arte

exclusiva, um pin da Iron Studios e um cordão. - ESGOTADO

● UNLOCK: A conferência realizada pela CCXP voltada para negócios do entretenimento

acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 das 8h às 18h. O pacote inclui

palestras e conteúdo de negócios. Apresentação dos dados da pesquisa Geek Power

2021. Café da manhã e almoço inclusos nos dias do Unlock. Conteúdo das 08h às 18h.

Happy Hour para networking com diversos profissionais do mercado. Passeio guiado na

montagem da CCXP22 na quarta-feira, dia 30/11/2022. Entrada na Spoiler Night**.

Acesso aos quatro dias da CCXP22. Entrada antecipada 1h antes da abertura para o

público geral durante os quatro dias de festival (de 1 a 4 de dezembro) *.
Valor Segundo Lote:

● Valor Único:  R$2.200,00

*Acesso antecipado para o festival pela entrada comum, não há preferência para entrada nos auditórios.

**Vamos abrir as portas da CCXP22 um dia antes para quem for Epic Experience, Full Experience, Unlock, convidados e

parceiros. A Spoiler Night acontecerá dia 30/11/2022, das 18h às 21h, no São Paulo Expo, neste dia não haverá

programação nos auditórios. Não existe entrada antecipada na Spoiler Night.

***Antes do início das vendas de fotos e autógrafos para o público geral, o adquirente deverá escolher pelo nosso site o

artista, dia e horário da atividade. Após a escolha, não é possível realizar a troca, em caso de cancelamento do artista

escolhido, poderá ser escolhido entre os demais convidados da CCXP. Todas as atividades são sujeitas a disponibilidade

Sobre a Omelete Company



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 em quadrinhos, com

textos, vídeos e posts nas redes sociais. Fazem parte da Omelete Company as marcas Omelete, The

Enemy, CCXP, BIG Festival, Game XP e Gaules.
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