Amazon Prime Video anuncia painéis na CCXP Worlds
Criadores e elenco de séries Originais Amazon, como ‘Invincible’, ‘The
Expanse’ e ‘The Wilds’, estão confirmados na programação do
Thunder Arena
São Paulo, 26 de novembro de 2020 – A CCXP Worlds – a primeira edição virtual do maior
festival de cultura pop do planeta – contará com painéis exclusivos do Amazon Prime Video,
no Thunder Arena. Famosos por divulgarem notícias exclusivas, trechos inéditos e histórias
dos bastidores, os painéis trarão 14 participantes do elenco das séries Originais Amazon,
incluindo produções inéditas como ‘Invincible’ e ‘The Wilds’, além da série aclamada pelos
fãs, ‘The Expanse’. Em 2020, a CCXP acontece de forma totalmente virtual nos dias 4, 5 e 6 de
dezembro.
Para o lançamento da série ‘Invincible’, o painel contará com a presença de Steven Yeun, J.K.
Simmons, Zazie Beetz, Gillian Jacobs e Zachary Quinto, além do cocriador de ‘The Walking
Dead’, Robert Kirkman. A série de super-heróis de animação para adultos gira em torno do
jovem de 17 anos Mark Grayson (Yeun), um garoto como qualquer outro de sua idade –
exceto pelo detalhe de que seu pai, Omni-Man (Simmons), é o super-herói mais poderoso do
planeta. Conforme Mark desenvolve seus próprios poderes, ele descobre que o legado de seu
pai pode não ser tão heroico quanto parece. Com oito episódios, ‘Invincible’ chegará ao
Amazon Prime Video, em 2021, em mais de 200 países e territórios. A produção é baseada na
história em quadrinhos de mesmo nome escrita por Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley.
O painel da série ‘The Wilds’ será marcado pela presença da criadora e produtora executiva
Sarah Streicher (Demolidor) e da showrunner, além da produtora executiva, Amy B. Harris
(Sex and the City) e de parte do elenco, como Rachel Griffiths, Reign Edwards e Sarah Pidgeon.
Parte drama de sobrevivência, parte festa do pijama distópica, ‘The Wilds’ conta a história de
um grupo de garotas adolescentes de diferentes estilos de vida que se unem após a queda de
um avião em uma ilha deserta. As garotas brigam e se unem enquanto aprendem mais umas
sobre as outras, os segredos que guardam e os traumas que todas enfrentaram: elas não
estão nesta ilha por acidente. A primeira temporada de ‘The Wilds’ terá dez episódios e está
prevista para estrear exclusivamente no Prime Video em 11 dezembro de 2020 em mais de
200 países e territórios.
Representada na CCXP deste ano por Dominique Tipper, Wes Chatam e Cara Gee, ‘The
Expanse’ é ambientada em um sistema solar colonizado e começa com os governos da Terra,
Marte e o Cinturão de Asteróides travados em um conflito de longa data. A tripulação do
Rocinante – um navio de guerra recuperado ilegalmente – se depara com uma vasta
conspiração e uma misteriosa tecnologia alienígena que ameaça alterar o equilíbrio de poder
e o destino da humanidade. A série Original Amazon vencedora do Hugo Award – agora em
sua 5ª temporada e baseada nos romances de ficção científica extremamente populares de
James S.A. Corey – foi desenvolvida e roteirizada pela dupla de escritores indicados ao Oscar,

Mark Fergus e Hawk Ostby. Os três primeiros episódios da nova temporada estrearão no
Prime Video em 16 de dezembro, com novos episódios disponíveis a cada quarta-feira
seguinte, chegando ao final épico da temporada em 3 de fevereiro de 2021.
Os produtores executivos são Naren Shankar, Andrew Kosove, Broderick Johnson, Laura
Lancaster, Sharon Hall, Sean Daniel, Jason Brown, Daniel Abraham, Ty Franck e Dan Nowak.
Shankar atua como showrunner em todas as temporadas. The Expanse é produzida pelo Alcon
Television Group.
Além dos painéis, os fãs do festival terão ainda a oportunidade de jogar um jogo de suas séries
favoritas na ativação virtual Amazon Prime Video World. Com duas séries surpresa a cada dia,
o público poderá andar pelos estúdios, procurando por Easter eggs e competindo por um
lugar no ranking baseado no tempo em que o participante cumprir a tarefa.

Como participar da CCXP Worlds
O cadastro para a CCXP Worlds é gratuito na categoria Free, que dará direito a quase todas
as áreas do evento – com exceção do Thunder Arena, que pode ter alguns conteúdos não
liberados. Para ter acesso total às principais transmissões do festival, basta adquirir o
pacote Digital Experience (R$ 35,00). Nesta modalidade, o fã ainda receberá uma credencial
virtual, enviada por e-mail, além de outras funcionalidades e interações,
acesso à masterclasses e pré-venda da CCXP21.

Para quem gosta de viver a experiencia completa, o plano o Home Experience (R$ 35,00 + RS
21,00 de frete) tem como diferencial o envio de um kit físico contendo a credencial da edição,
junto com um cordão, tag de porta, pin e stickers. Já o Epic Experience (R$ 450,00 + RS 21,00
de frete) é feito para deixar o mundo dos fãs ainda mais especial. Ele será composto por um
kit com credencial física, produtos dos estúdios e oficiais da CCXP – incluindo dois
cordões, tag de porta, pin, stickers, balde de pipoca, camiseta, copo, moletom, boné e pôster.
Também haverá desconto no ingresso da CCXP21 e venda exclusiva de colecionáveis
Iron Studios.

Sobre CCXP Worlds: A Journey of Hope

Em 2019, a CCXP recebeu 282 mil visitantes, quebrando recorde de público e se estabelecen
do mais uma vez como o maior festival de cultura pop do planeta. Este ano, a edição especia
l CCXP Worlds: A Journey of Hope acontece de forma totalmente virtual e, vai alcançar os lar
es de fãs do mundo inteiro nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Outras informações em www.ccxp
.com.br.

FREE EXPERIENCE - Sem custo, com cadastro

• Acesso à plataforma CCXP Worlds*
• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo a Thunder Arena, Artists’
Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe**

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser
cobrados separadamente.
**Não inclui acesso à Masterclasses

DIGITAL EXPERIENCE – Valor: R$ 35,00
• Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades
exclusivas*
• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists’
Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe
• Acesso exclusivo à masterclasses
• Credencial digital da CCXP Worlds
• Descontos em parceiros
• Pré-venda CCXP21

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser
cobrados separadamente
Opção ideal para quem mora fora do Brasil ou não deseja pagar o frete.

HOME EXPERIENCE - Valor: R$ 35,00 + R$ 21,00 de frete

• Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades
exclusivas*

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists’
Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe
• Acesso exclusivo à masterclasses
• Home Kit: receba em casa sua credencial física em um kit com cordão, tag de
porta, pin e stickers da CCXP Worlds
• Descontos em parceiros
• Credencial digital da CCXP Worlds
• Pré-venda CCXP21

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser
cobrados separadamente.

EPIC EXPERIENCE - Valor R$ 450,00 + R$ 21,00 de frete

• Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades
exclusivas*
• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists’
Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe
• Acesso exclusivo à masterclasses
• Epic Kit: receba em casa sua credencial física e produtos oficiais CCXP Worlds,
como pôster, moletom, camiseta, boné, copo, balde de pipoca, pins, stickers,
dois cordões e tag de porta
• Descontos em parceiros
• Credencial digital da CCXP Worlds
• Pré-venda CCXP21
• Valor especial em ingressos da Pré-venda CCXP21

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser
cobrados separadamente.
Sobre o Amazon Prime Video
O Amazon Prime Video é um serviço de streaming que oferece aos clientes uma diversificada coleção
de conteúdos, com a facilidade de encontrar e assistir, a qualquer hora, em qualquer lugar.
●

Incluído no Prime Video: assista a milhares de filmes e séries, incluindo os conteúdos originais
Amazon aclamados pela crítica, como as comédias vencedoras do Emmy Fleabag e The
Marvelous Mrs. Maisel, a comédia subversiva Borat Subsequent Moviefilm, com Sacha Baron

●

●

●

Cohen, séries de ação como Jack Ryan e The Boys, séries originais brasileiras como Tudo ou
Nada: Seleção Brasileira e Soltos em Floripa, conteúdos exclusivos e licenciados, esportes ao
vivo, incluindo o Thursday Night Football, disponíveis em mais de 200 países e territórios em
todo o mundo.
Prime Video Channels: membros Prime podem adicionar canais como Starzplay, Paramount+,
MGM, Noggin e Looke sem a necessidade de entrar em um contrato longo e com a
conveniência de uma única conta e login. É possível assinar apenas os canais que desejar e
cancelar a qualquer momento.
Acesso: assista onde e quando quiser com o aplicativo Prime Video para smart TVs,
dispositivos móveis, Fire TV, tablet Fire, Apple TV, Chromecast, consoles, Comcast X1. Para
obter
uma
lista
completa
de
dispositivos
compatíveis,
visite
https://www.primevideo.com/watchanywhere.
Experiências: aproveite ao máximo todos os conteúdos compatíveis com 4K Ultra HD e High
Dynamic Range (HDR). Veja os bastidores de filmes e programas de TV com acesso exclusivo
ao X-Ray, desenvolvido pelo IMDb. Também é possível fazer downloads dos conteúdos para
para assistir offline.

Sobre Amazon Prime
Além do acesso a filmes e programas de TV incluídos no Prime, mais de 150 milhões de assinantes em
todo o mundo desfrutam dos diversos benefícios do Prime. No Brasil, inclui acesso ilimitado a filmes
e episódios de TV premiados com o Prime Video; acesso ilimitado a mais de dois milhões de músicas
com o Prime Music, centenas de e-books com o Prime Reading e acesso a jogos com o Twitch Prime.
O Prime foi construído com base no frete rápido, ilimitado e gratuito. Os assinantes Prime em mais de
90 cidades brasileiras, incluindo as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo
Horizonte, bem como capitais e principais cidades das regiões Sul e Sudeste, possuem frete grátis
ilimitado em apenas dois dias e milhares de produtos elegíveis Prime. Os clientes no Brasil podem
experimentar Prime com o teste gratuito de 30 dias da Amazon e, em seguida, ingressar como
assinante por R$ 9,90 por mês, ou com um desconto de 25% no pagamento anual de R$ 89,00. Para
assinar ou iniciar uma avaliação gratuita do Amazon Prime, acesse: amazon.com.br/prime.
Sobre a Amazon
A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo consumidor ao invés de foco na
concorrência, paixão por inventar, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo.
Avaliações de clientes, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Amazon Prime, Amazon
Prime Video, Fulfillment by Amazon, Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle,
Fire tablets, FireTV, Amazon Echo e Alexa são alguns dos produtos e serviços pioneiros da Amazon.
Para mais informações, acesse amazon.com/about e siga @AmazonNews.
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