CCXP18 lança aplicativo com programação e lineup de convidados
do maior evento de cultura pop do Brasil
App traz atrações, horários e serviços para o público aproveitar tudo na
palma da mão
São Paulo, 21 de novembro de 2018 – Faltam duas semanas para a CCXP e, para
ficar por dentro de toda programação, os visitantes já podem baixar o aplicativo oficial
de 2018, com os serviços da quinta edição do evento. Pelo app, o público terá acesso
à lista completa de atrações e poderá criar uma agenda personalizada, recebendo
notificações quando suas atrações “favoritadas” estiverem para começar. O app oficial
da CCXP está disponível gratuitamente para os sistemas operacionais iOS e Android.

O aplicativo traz ainda a opção de tirar fotos com filtros exclusivos do evento e um mapa
para ninguém ficar perdido, além de dicas sobre como chegar aos painéis, estandes,
praça de alimentação e demais espaços. Quem quiser saber sobre os expositores e
artistas, terá informações em primeira mão, incluindo os locais onde estarão
autografando e tirando fotos.

Com atualização em tempo real, o app é um verdadeiro Guia, no qual o público poderá
visualizar informações também sobre ingressos e como chegar ao evento.

Sobre a CCXP
A CCXP reúne fãs, profissionais e empresas em uma grande celebração, repleta de novidades do
universo geek e da cultura pop. Em 2018, o evento chega a sua quinta edição e vai comemorar
os 80 anos do Superman com atividades oficiais da DC Comics, que incluem painéis com artistas
nacionais e internacionais. Em 2017, a CCXP – maior evento de cultura pop do planeta – recebeu
227 mil pessoas e abrigou o maior Artists’ Alley do Hemisfério Sul – com 515 ilustradores e
quadrinistas de 15 países. O evento é realizado pela Omelete Company, Chiaroscuro Studios e
PiziiToys. Para saber mais, acesse: www.ccxp.com.br.

Serviço CCXP
Data: De 06 a 09 de dezembro de
2018
Horários:
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
Local: São Paulo Expo - Rodovia
dos Imigrantes, km 1,5 - Água Funda, São Paulo – SP.
www.ccxp.com.br
www.facebook.com/CCXPoficial/
www.twitter.com/CCXPoficial
https://www.instagram.com/ccxpoficial
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