CCXP Worlds anuncia Lana Parrilla e Sean Maguire
Após o sucesso na edição do ano passado, atriz de Once Upon a Time
retorna ao festival com seu companheiro de série para um painel no
Thunder Arena
São Paulo, 09 de novembro 2020- Os fãs da série ‘Once Upon a Time’
podem comemorar mais uma vez, pois os novos nomes confirmados para
o Thunder Arena são Lana Parrilla e Sean Maguire. Após uma participação que levou
o público à loucura em 2019, a norte-americana, que interpretou a Rainha Má na
série, volta ao maior festival de cultura pop do mundo e, desta vez, estará
acompanhada do britânico que deu vida ao herói Robin-Hood. Além do painel
no Thunder Arena, eles ainda participam de atividades de Meet & Greet - a versão
digital das fotos & autógrafos com artistas presentes no festival físico dos anos
anteriores. Em 2020, a CCXP acontece nos dias 4, 5 e 6 de dezembro de forma
totalmente virtual. Para outras informações e o line-up já divulgado, acesse o
site www.ccxp.com.br.
Durante toda a sua carreira, Lana Parrilla foi indicada a diversos prêmios por seus
trabalhos na TV e levou para casa importantes troféus, como
o Teen Choices Awards, em 2016, pelo seu papel em ‘Once Upon a Time’. A atriz
também participou de séries como ‘Boomtown’, ‘Lost’ e ‘Miami Medical’. Já Sean
Maguire atuou em outros seriados como ‘Off Center’ e ‘The Class’. Seu trabalho mais
recente foi em ‘The Magicians’.
Os dois artistas participarão de um painel no Thunder Arena e poderão ser vistos em
todas as modalidades do Meet & Greet. Será possível optar pelo One-on-One – para ter
um encontro privado de até dois minutos com seu ídolo – ou participar da Sala em
grupo, que vai receber até 10 pessoas para um vídeo chat de 45 minutos. Quem quiser
ter uma lembrança para guardar, poderá comprar o autógrafo que será recebido em
casa. Haverá ainda a possibilidade de adquirir o Inbox, no qual o artista escolhido vai
mandar um vídeo especial para o fã. Informações sobre datas e valores
serão divulgadas em breve.
Mesmo acontecendo de forma virtual, a CCXP Worlds vai reunir grandes nomes da
cultura pop para que os fãs sintam, mais uma vez, a emoção de estar frente a frente dos
seus artistas favoritos – desta vez, a um clique de distância. O festival vai transportar
para o ambiente digital as principais áreas de sua versão física, que se transformam em
Thunder Arena, Artists’ Valley, Game Arena e Creators & Cosplay Universe. A área de
estúdios ganha sua versão digital, a Hollywood Strip, e as lojinhas viram o Geek Hall,
enquanto o famoso estúdio de vidro marcará presença com a Omelete Stage. A CCXP
Worlds já confirmou os atores Jim Beaver, Edgar Vivar, Katee Sackhoff e mais de 20
quadrinistas para esta edição, como Neil Gaiman, Dave Gibbons, Jill Thompson, Sara
Pichelli, Tom King e Emil Ferris.

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 a workshops e masterclasses e pré-venda da
CCXP21.
Para quem gosta de viver a experiência 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 estabelecendo
mais uma vez como o maior festival de cultura pop do planeta. Este ano, a edição especial CCX
P Worlds: A Journey of Hope acontece de forma totalmente virtual e, vai alcançar os lares de fã
s 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 a Workshops e 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 a workshops e 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$ 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 a workshops e 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 a workshops e 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.
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