Painel do filme ‘Monster Hunter’ é confirmado na CCXP Worlds
Milla Jovovich, Nanda Costa, Diego Boneta e o diretor Paul W. S.
Anderson participam do festival
São Paulo, 26 de novembro de 2020 – Quem gosta das adaptações dos games para o cinema
pode se preparar: o filme ‘Monster Hunter’, que estreia em breve nos cinemas, terá um painel
na CCXP Worlds. A atração acontece no Thunder Arena e contará com a participação de Milla
Jovovich, Diego Boneta e o diretor Paul W S Anderson. Além disso, a atriz brasileira Nanda
Costa, que estreia em Hollywood com uma participação especial no filme, também marcará
presença. Em 2020, a CCXP Worlds acontece nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, de forma
totalmente virtual.
Baseado no fenômeno homônimo dos games, ‘Monster Hunter’ conta a história da Tenente
Artemis (Milla Jovovich) e seu esquadrão de elite. Juntos, eles são transportados para um
mundo paralelo em que os territórios são controlados por monstros. Em meio ao caos e às
tentativas de voltar para casa, o grupo se depara com um caçador misterioso (Tony Jaa) com
habilidades únicas de sobrevivência. Os guerreiros se unem para lutar contra os monstros e
encontrar uma forma de voltar para a casa.
Milla Jovovich e Paul W S Anderson já estiveram no Brasil, na CCXP de 2016, para promover
o filme ‘Resident Evil 6 – O Capítulo Final’. Os artistas se juntam a um time de estrelas já
confirmados para esta edição, como os atores Sean Maguire, Lana Parilla, Vince Vaughn, Kathyrn
Newton, Dafne Keen e Amir Wilson, e os quadrinistas Neil Gaiman, Art Spiegelman e Tom Kings.

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.

Informações para a imprensa - Approach Comunicação
ccxp@approach.com.br
João Ricardo Barbedo (Atendimento) I 21 99992-0224
Jullia Bustamante (Atendimento) I 21 99599-0015
Adriane Constante (Coordenadora) I 21 99416-6512
Fabiana Guimarães (Diretora) I 21 99476-4050

