CCXP anuncia data de venda e valores de ingressos
Primeiro lote começa a ser vendido no dia 9 de abril, a partir das 20h. Ingressos para
quinta e sexta permanecem com os mesmos valores de 2018
São Paulo, 22 de março de 2019: Foi dada a largada para o maior festival de cultura
pop do mundo. O primeiro lote de ingressos para a CCXP, que acontece entre 5 e 8 de
dezembro, no São Paulo Expo, começará a ser vendido a partir das 20h, do dia 9 de
abril. Os fãs que adquirirem logo garantirão valores menores, com os dias mais baratos
a partir do mesmo valor de 2018: R$ 90,00 (meia-entrada) e 180,00 (inteira).
Uma mudança de 2019 é o preço da entrada social – para quem levar um livro em bom
estado para doação – que terá o valor diferente da meia-entrada e custará a partir de
R$ 110,00. Os ingressos estarão disponíveis pelo site do evento (www.ccxp.com.br) e
assinantes do Omelete Box (https://store.omelete.com.br/omelete-box) terão
pré-venda exclusiva a partir das 20h, no dia 8 de abril.
Além dos ingressos convencionais, também começam as vendas do pacote Epic
Experience que custará 1.300,00, sem opção de meia-entrada. A credencial dá direito a
participar do Spoiler Night, no dia 04 de dezembro, a entrar uma hora mais cedo em
todos os dias do evento, a um voucher para ser trocado por uma foto ou autógrafo
com um dos artistas convidados. Além disso, está incluso um kit especial com
camiseta, pin, cordão e pôster oficial do evento, assim como descontos em algumas
lojas- Omelete Store, Harry Potter, Oficial CCXP e Chiaroscuro Studios.
Haverá ainda a venda do pacote Full Experience, que garante os mesmos benefícios do
Epic, além de entrada VIP, acesso ao VIP Lounge com alimentação e serviço de
concierge, entrada exclusiva no Auditório Cinemark XD com lugar reservado, quatro
colecionáveis exclusivos da Iron Studios e fotos e autógrafos com quatro artistas
convidados. As entradas custam R$ 8.000,00, sem meia-entrada.
“Em 2018, os ingressos FULL Experience esgotaram logo nos primeiros dias. Além
disso, tivemos sold out no sábado e no domingo. Temos certeza de que quem viveu a
experiência mágica da CCXP com a gente no ano passado vai querer voltar este ano. E
estamos preparando um festival repleto de atrações e que promete surpreender e
encantar ainda mais nosso público”, conta Pierre Mantovani, CEO da Omelete
Company.
Os profissionais do mercado do entretenimento também poderão adquirir suas
entradas para o CCXP Unlock, que teve seus ingressos esgotados em 2018. O evento
acontece nos dias 3 e 4 de dezembro e reúne os maiores nomes do mercado para dois
dias de palestras, painéis e trocas de experiências. As entradas também estarão
disponíveis no site da CCXP, por R$ 1.800,00 no primeiro lote.
Em sua última edição, a CCXP recebeu 262 mil visitantes – mantendo o posto de maior
festival de cultura pop do planeta – e teve seus ingressos esgotados para sábado e
domingo. O primeiro lote será vendido até o dia 30 de abril. A venda do segundo lote
acontece entre 1º de maio e 31 de julho, enquanto o terceiro e último lote será

vendido entre 1º de agosto e 4 de dezembro. Não haverá nenhum lote extra sendo
coloca à venda após o fim dos ingressos.

Serviço CCXP
1º lote – a partir das 20h, do dia 9 de abril até 30 de abril
Pré-venda exclusiva para assinantes do Omelete Box a partir das 20h, do dia 8 de
abril
Quinta-feira: R$ 180,00 (inteira), R$ 90,00 (meia) e R$ 110,00 (ingresso social).
Sexta-feira: R$ 240,00 (inteira), R$ 120,00 (meia) e R$ 140,00 (ingresso social).
Sábado: R$ 360,00 (inteira), R$ 180,00 (meia) e R$ 200,00 (ingresso social).
Domingo: R$ 360,00 (inteira), R$ 180,00 (meia) e R$ 200,00 (ingresso social).
4 dias: R$ 960,00 (inteira), R$ 480,00 (meia) e R$ 540,00 (ingresso social)
Epic: R$ 1.300,00
Full: R$ 8.000,00
Unlock: R$ 1.800,00
2º lote – de 1º de maio até 31 de julho
Quinta-feira: R$ 200,00 (inteira), R$ 100,00 (meia) e R$ 120,00 (ingresso social).
Sexta-feira: R$ 260,00 (inteira), R$ 130,00 (meia) e R$ 150,00 (ingresso social).
Sábado: R$ 400,00 (inteira), R$ 200,00 (meia) e R$ 220,00 (ingresso social).
Domingo: R$ 400,00 (inteira), R$ 200,00 (meia) e R$ 220,00 (ingresso social).
4 dias: R$ 1.060,00 (inteira), R$ 530,00 (meia) e R$ 590,00 (ingresso social)
Epic: R$ 1.400,00
Full: R$ 8.000,00
Unlock: R$ 1.900,00
3º lote – de 1º de agosto até 4 de dezembro
Quinta-feira: R$ 240,00 (inteira), R$ 120,00 (meia) e R$ 140,00 (ingresso social).
Sexta-feira: R$ 300,00 (inteira), R$ 150,00 (meia) e R$ 170,00 (ingresso social).
Sábado: R$ 440,00 (inteira), R$ 220,00 (meia) e R$ 240,00 (ingresso social).
Domingo: R$ 440,00 (inteira), R$ 220,00 (meia) e R$ 240,00 (ingresso social).
4 dias: R$ 1.180,00 (inteira), R$ 590,00 (meia) e R$ 650,00 (ingresso social)
Epic: R$ 1..500,00
Full: R$ 8.000,00
Unlock: R$ 2.000,00
CCXP19
Datas: de 5 a 8 de dezembro de 2019
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 e quadrinhos com textos, vídeos e posts nas redes sociais. Fazem parte da
Omelete Company:
S obre a CCXP – Em 2018, o evento recebeu de 262 mil visitantes, batendo recorde de
público e se posicionando mais uma vez com o maior festival de cultura pop do
mundo. A CCXP já faz parte do calendário cultural do país e este ano acontecerá entre
5 e 8 de dezembro, no São Paulo Expo. Saiba mais em www.ccxp.com.br.
Sobre a Game XP – Maior evento gamer da América Latina e, a partir de 2018, o
primeiro Game Park do mundo. Sua estreia aconteceu no Rock in Rio 2017, quando
recebeu 361 mil pessoas durante o festival. Este ano, será realizado de forma
independente e ocupará, por quatro dias, as três arenas olímpicas da Barra da Tijuca,
no Rio de Janeiro, que se tornarão a Oi Game Arena, a Expo Play e a Inova Arena, além
de uma área externa de 100 mil metros quadrados com ativações para os visitantes.
Saiba mais em www.gamexp.com.br.
Sobre o Omelete – No ar desde 2000, é o maior e mais relevante site voltado ao
entretenimento. Com o Omeleteve, é o maior canal dedicado a notícias Geek do
Youtube no país, tendo 12 milhões de views mensais. São mais de dois milhões de fãs
no Facebook e milhares de seguidores no Instagram, Twitter e Snapchat. Acesse
www.omelete.com.br.
Sobre o The Enemy – Plataforma mais completa dedicada a games, eSports e
tecnologia com notícias, artigos, reviews, entrevistas, coberturas de eventos, vídeos e
gameplays. Acesse www.theenemy.com.br.
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