
Globoplay é a primeira plataforma na CCXP22

Presente nas últimas quatro edições, Globoplay confirma que estará no
maior evento da cultura pop do mundo, com painel no Palco Thunder

O Globoplay é a primeira plataforma a confirmar presença na CCXP22. O anúncio aconteceu em uma
live especial realizada nesta quinta-feira (05) onde os organizadores do evento confirmaram alguns
conteúdos para a edição deste ano. A revelação contou com um vídeo especial de Marcos Mion.
Presente nas últimas quatro edições, a plataforma já soma momentos memoráveis na história da
CCXP. Para a maior edição de todos os tempos, que acontece entre os dias 1 e 4 de dezembro, o
Globoplay sai na frente, com direito a painel no principal auditório do evento, o Thunder. A
expectativa para a quarta participação é que aconteçam anúncios de novos projetos originais e

exclusivos para 2023.

“Podem esperar cenas, trailers e muito conteúdo original nacional”, avisa Ana Carolina Lima, Head de

Conteúdo do Globoplay.

Roberto Fabri, VP de Conteúdo e Marca da CCXP, celebra a entrada do Globoplay no maior evento
geek/nerd do Brasil. “Estamos felizes com a entrada do Globoplay. Eu, como um dos maiores fãs do
evento, decreto que está aberta a temporada de especulação sobre quais estrelas a plataforma irá

trazer para a CCXP22”, destaca.



No ano passado, Ana Carolina Lima, Head de Conteúdo da plataforma, e a podcaster Jeska
Grecco realizaram um painel recheado de anúncios. Um deles, Desalma 2, estreou em abril
na plataforma, com Fábio Assunção no elenco. Outros estreiam ao longo de 2022, como a
quinta temporada de ‘Sob Pressão’, ‘Rensga Hits’, a segunda temporada de ‘Arcanjo
Renegado’, entre outros.

Nas duas últimas edições virtuais da CCXP, por conta da pandemia em 2020 e 2021, os fãs puderam
visitar o espaço Globoplay, que proporcionou um passeio pelo Mundo Globoplay. Na cidade virtual
criada especialmente para as edições, o público pôde acompanhar conversas com o elenco das
novelas, filmes, programas, séries e eventos esportivos. Lá, os visitantes encontraram vários easter
eggs de suas séries favoritas do catálogo da plataforma, em uma experiência 360.

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

SERVIÇO CCXP22

Datas: de 1º a 4 de dezembro.

Local: São Paulo Expo

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.

● 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.

● 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.

● 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.

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


● 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) *.

*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, Game XP e Gaules.
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