FOX FILM TRAZ TALENTOS DE “X-MEN: FÊNIX NEGRA” E DRAGONBALL
SUPER BROLY PARA A CCXP 2018
Sophie Turner, Jessica Chastain e o diretor Simon Kinberg participam do painel na
sexta-feira, dia 7 de dezembro
São Paulo, 14 de novembro de 2018 – Pelo quinto ano consecutivo, desde a primeira edição, a
Fox Film traz atrações, novidades e talentos para a CCXP, em São Paulo. Este ano, o painel
especial do estúdio terá “Dragon Ball Super Broly - O Filme”, “Alita – Anjo de Combate”, “O
Menino Que Queria Ser Rei”, “X-Men: Fênix Negra” e muito mais. E os fãs de X-Men poderão
ver de perto as talentosas atrizes Sophie Turner e Jessica Chastain que, acompanhadas do
diretor Simon Kinberg, contarão um pouco dos bastidores de um dos filmes mais aguardados do
próximo ano. Mas os fãs de Dragon Ball também têm motivos para comemorar, pois Wendel
Bezerra, dublador do Goku, estará presente no painel e no estande.
Além do painel, que acontece na sexta-feira, dia 7 novembro, às 16:00, no auditório principal, a
Fox também contará com um estande de 360 m2 com diferentes atividades, espaços para fotos
e ativações com brindes para fãs de todas as idades e muitas surpresas envolvidos os filmes.
Mídias Sociais
Facebook: /FoxFilmdoBrasil
Instagram: @FoxFilmBrasil
Twitter: @FoxFilmdoBrasil
Hashtag: #BohemianRhapsodyOFilme
Mais informações à imprensa:
Fox Filma do Brasil – Ketchum
Fernanda Oliveira – fernanda.oliveira@ketchum.com.br
Paula Muniz – paula.muniz@ketchum.com.br
Fox Film do Brasil
Livia Matsumoto - (11) 2133-3523 – livia.matsumoto@warnerbros.com

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 à 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 festival 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
Informações para a imprensa
Approach Comunicação
Lucas Alves (Atendimento) lucas.alves@approach.com.br
(11) 3846-5787 • r 79
Adriane Constante (Atendimento) adriane.constante@approach.com.br
(21) 3461-4616 • r 133
Fabiana Guimarães (Gerente) fabiana.guimaraes@approach.com.br
(21) 3461-4616 • r 151

