
Unlock CCXP anuncia as presenças de Mike Becker, Senior

Vice President of Entertainment e fundador da Funko e

Brian Mariotti, Chief Creative Officer da empresa

Os chefes da marca líder de colecionáveis e de estilo de vida participam pela

primeira vez de um evento no Brasil. O evento chega na reta final da venda de

ingressos com poucas unidades ainda disponíveis para o público.

O Unlock CCXP tem o prazer em anunciar a presença de dois dos maiores nomes dentro da

indústria do mercado da Cultura Pop. Brian Mariotti, Chief Creative Officer, e Mike Becker,

Senior Vice President of Entertainment e fundador da Funko, vêm ao Brasil pela primeira vez.

Os dois falarão sobre como a marca líder em itens colecionáveis e estilo de vida da cultura

pop consegue ser tão influente ao redor de todo o mundo. O evento acontece entre os dias

29 e 30 de novembro e os ingressos podem ser adquiridos através do site

https://www.mundo-ticket.com/pt/evento/ccxp22/checkout/ingresso.

https://www.mundo-ticket.com/pt/evento/ccxp22/checkout/ingresso


Para Gustavo Giglio, Head of Content for Brands da Omelete Company e curador do Unlock

CCXP, esses dois nomes mostram a força do maior festival de cultura pop pela visão do

mercado."Prometemos, no início da divulgação, que essa seria a maior edição de todos os

tempos e não estamos exagerando! Confirmar mais esses dois nomes de peso e a Funko

participando do principal encontro de negócios do mundo do entretenimento é algo

extremamente gratificante e mostra a força da CCXP nos bastidores da indústria. Em breve

mais novidades." afirma Giglio.

Os líderes da Funko irão mostrar sobre como é ter uma gama tão grande de produtos e,

ainda sim, ser extremamente relevante na vida de cada pessoa. Atualmente a empresa

projeta, fornece e distribui produtos licenciados em várias categorias, incluindo figuras de

vinil, jogos de tabuleiro, brinquedos de ação, pelúcia, roupas, utensílios domésticos e

acessórios.

Os dois executivos se juntam a outros profissionais de referência, como a atriz e produtora

executiva, Bianca Comparato, o montanhista Gustavo Ziller, o jornalista Luiz Gustavo Pacete,

a produtora Rita Moraes, o comunicador André Vasco, os apresentadores Mari Palma e Raul

Lemos, a sócia e executiva da Powerhouse de Marketing de Influência Spark, Gal Barradas,

os sócios criadores do Porta dos Fundos, Antonio Tabet e Ian SBF, entre outros grandes

nomes.

Serviço:

Unlock CCXP

Datas: de 29 e 30 de novembro de 2022

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, São Paulo - SP)

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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