CCXP anuncia venda de ingressos para a edição comemorativa
de cinco anos
Para 2018 está sendo preparada a maior CCXP de todos os tempos
Ingressos podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros*
A CCXP – Comic Con Experience, maior comic con do planeta após reunir 227 mil pessoas em
2017 e bater mais uma vez o recorde de público em comic cons no mundo, realiza sua quinta
edição entre os dias 06 e 09 de dezembro no São Paulo Expo, e dá início à venda de ingressos
no próximo dia 05 de abril.
A edição comemorativa de cinco anos deve ser a maior até agora, e os ingressos podem ser
adquiridos pelo site do evento e parcelados em até 10 vezes sem juros* ou à vista por boleto.
A meia-entrada/ ingresso social é válida a todos que doarem um livro – entregue em bom
estado de conservação na entrada do evento –, que posteriormente será doado à Prefeitura
de São Paulo. O benefício é também garantida por lei aos estudantes com posse de
carteirinha, idosos, aposentados, professores da rede municipal e estadual de São Paulo e
portadores de necessidades especiais.
Confira os preços do primeiro lote (meia-entrada/ ingresso social):







Quinta-feira (06 de dezembro) - R$ 89,99
Sexta-feira (07 de dezembro) - R$ 119,99
Sábado (08 de dezembro) - R$ 159,99
Domingo (09 de dezembro) - R$ 149,99
Pacote 4 dias - R$ 429,99

O ingresso EPIC Experience teve um upgrade e estará disponível a partir do dia 05 de abril
por R$ 1.099,99**. Além de participar do Spoiler Night e entrar uma hora antes da abertura
dos portões durante os quatro dias, as novidades são: o kit EPIC, com uma camiseta CCXP,
um pôster oficial do evento, um pôster com arte exclusiva do Bane Deluxe Art Scale 1/10 By
Ivan Reis, um pin CCXP, um pin Iron Studios e um cordão, além de desconto de 10% nas lojas
Mundo Geek, Harry Potter, Oficial CCXP e Chiaroscuro Studios dentro do festival, e um
voucher que dá direito a uma foto ou um autógrafo com um dos artistas convidados do
evento (mais informações em breve).
O FULL Experience inclui tudo que o EPIC tem e mais: entrada VIP, pôster oficial do evento
autografado pelo artista, acesso ao VIP Lounge com alimentação e serviço de concierge,
entrada exclusiva no auditório principal (Thunder) com lugar reservado e garantido,
colecionáveis exclusivos da Iron Studios e fotos e autógrafos com quatro artistas convidados
do evento por R$ 7.499,99**.

A CCXP18 repete a grande novidade apresentada no ano passado: a Spoiler Night, uma visita
ao evento um dia antes da abertura para o público. Ela acontece no dia 05 de dezembro das
18 às 21h, em que convidados, imprensa e pessoas que adquirem os pacotes EPIC Experience
e FULL Experience poderão conhecer as atrações e novidades de 2018.
O CCXP Unlock, evento que mostra os bastidores da indústria do entretenimento, também
tem novidades: acontece dois dias antes do evento, durante a montagem, dias 04 e 05. Os
ingressos também estarão disponíveis no site oficial por R$ 1.499,99**. Em 2017 o evento
recebeu mais de 30 convidados nacionais e internacionais, como Miguel Vives, Country
Manager da The Walt Disney Company Brasil; Rickey Purdin, Head-Hunter da Marvel; Alice
Braga, atriz e produtora; Marcos Mion, apresentador; KondZilla, roteirista e diretor recémcontratado pela Netflix, entre muitos outros. O CCXP Unlock dá direito à Spoiler Night e
entrada uma hora antes da abertura para o público geral nos quatro dias de CCXP. A
programação de 2018 será divulgada em breve.
Os horários da CCXP18 foram mantidos como no ano passado:






Quinta-feira (06 de dezembro) - 12h às 21h
Sexta-feira (07 de dezembro) - 12h às 21h
Sábado (08 de dezembro) - 11h às 21h
Domingo (09 de dezembro) - 11h às 20h

“A CCXP, que já é a maior comic con do mundo, terá uma edição histórica em 2018. Vamos
fazer a maior CCXP de todos os tempos para comemorar e agradecer aos nossos fãs. Estamos
preparando um grande festival de cultura pop, com novidades e atrações que vão
surpreender até mesmo aqueles que já frequentam o evento nestes cinco anos de história.”,
afirma Roberto Fabri, diretor de marketing e experiências da CCXP.

* Pagamentos em cartão de crédito podem ser parcelados em até 6x ou em até 10x para valores acima de R$
1.000,00 (Mastercard e Visa). Boleto apenas à vista.
**Os valores dos ingressos mencionados não possuem meia-entrada/ ingresso social.

Sobre a CCXP - Comic Con Experience
A CCXP - Comic Con Experience é um evento que já faz parte do calendário cultural do país. Se manteve em 2017
no posto de maior comic con do mundo após receber 227 mil pessoas em sua 4ª edição. Reúne fãs, artistas,
profissionais e empresas de cinema, TV, games, quadrinhos, cosplay, música, anime, RPG, ficção científica e
colecionáveis para conhecerem as últimas novidades dessas áreas em uma grande celebração do universo geek
e da cultura pop. A CCXP 2018, quinta edição do evento, acontece de 6 a 9 de dezembro no São Paulo Expo. Para
saber mais, acesse: www.ccxp.com.br.
Informações à imprensa:
Laura Rabelo - (11) 94035-6915
Camila Miranda - (11) 99501-9908
imprensa@ccxp.com.br

