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Prezado(a) artista,

CHEGOU A HORA DE
SE INSCREVER PARA
O ARTISTS’ VALLEY DA
CCXP WORLDS 2021!
A maioria das regras e operações continuam similares à edição
de 2020, buscando alcançar um público bem mais amplo,
uma vez que o acesso ao Artists’ Valley continuará
gratuito não havendo mais a limitação de número de
visitantes imposta pela capacidade do pavilhão das edições
anteriores a 2020; a distância e eventuais limitações de
tempo ou financeiras que impediam que artistas de outras
cidades ou de outros estados se inscrevessem deixam de
existir, potencialmente aumentando o número de inscritos e a
competição por uma vaga no Artists’ Valley.

O Artists’ Valley é o coração da CCXP. Um espaço para que
artistas independentes apresentem seus trabalhos e para que
artistas que atuam nas grandes editoras possam interagir com
seu público e vender prints, sketchbooks, artes originais e
outros materiais.
Em 2020 tivemos a primeira edição da CCXP Worlds, evento
100% on-line que levou para o ambiente virtual a experiência
de participar da maior comic con do mundo. Neste ano
retornaremos com as mesmas mesas virtuais que foram
sucesso em 2020, na CCXP Worlds 2021, que acontecerá de
4 a 5 de dezembro.

Também no melhor espírito de auxiliar os artistas num período
tão desafiador, a participação no Artists’ Valley será
gratuita para todos os aprovados, permanecendo então, o
processo de seleção feito na ultima edição e que será descrito
nas páginas a seguir.

As histórias em quadrinhos continuam sendo um dos grandes
pilares da CCXP e continuamos adaptando o Artists’ Valley
para esse novo formato virtual. Assim, atendemos tanto a
demanda do público, que considera o AV como uma das áreas
favoritas do festival, quanto os artistas, que têm na CCXP uma
plataforma importante de contato com seu público e de venda
de sua produção.

Vale citar que o cumprimento de todos os requisitos não é
garantia de que o proponente será aprovado para o Artists’
Valley uma vez que manteremos um número máximo de 600
participantes.

E ouvindo todos os feedbacks dos artistas e do público em
relação à plataforma do ano passado, montamos um pacote de
melhorias visando o que de melhor rolou no Artists’ Valley da
CCXP Worlds 2020, como um maior foco nas lives e produções
de conteúdo. Quanto mais lives o artista fizer, mais destaque
ele vai ganhar na plataforma. A usabilidade da montagem das
mesas virtuais também foi melhorada e a comunicação entre o
público e os artistas também ficará bem mais simples e direta!
Fique ligado e inscreva-se para receber todas as próximas
comunicações com as melhorias que fizemos para essa edição
do evento!

• Leias as regras com atenção.
• Preencha a ficha de inscrição com o máximo de
informações que possam pesar positivamente para
que você seja escolhido. Essas informações também
estarão na sua mesa virtual, que precisa estar
completa para chamar a atenção dos usuários que
estiverem navegando pela plataforma.
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CALENDÁRIO
SETEMBRO

23
OUTUBRO

13

Início das inscrições
para o Artists’ Valley
A partir das 12h,
horário de Brasília

Término das inscrições
para o Artists’ Valley
Até 23h59,
horário de Brasília

NOVEMBRO

04

Envio dos emails aos aprovados e não
aprovados.

NOVEMBRO

05
NOVEMBRO

05
NOVEMBRO

08
DEZEMBRO

03

Divulgação oficial do
line-up de artistas.

Envio do Manual do Artista para
criação da Mesa Virtual e assinatura
dos termos e condições de uso da
plataforma.

Início do cadastro de informações. A
partir das 12h, horário de Brasília.
(Na plataforma do festival)

Término do cadastro de informações.
Até 23h59, horário de Brasília.
(Na plataforma do festival)
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CRITÉRIOS
DE SELEÇÃO

1.6
1.5

Alguns critérios que levamos em consideração na análise
das inscrições recebidas:

1.1

1.6
1.2

1.6
1.3

1.4

A prioridade será para quadrinistas, em especial
aqueles com novas HQs a serem lançadas na
CCXP Worlds;

1.6

A pirataria é absolutamente proibida
dentro da CCXP. Propostas que citem a venda
de camisetas, canecas e outros produtos com
personagens de terceiros devem citar também que
o(a) artista tem a devida licença para produzir e/ou
comercializar esses produtos ou a proposta será
imediatamente reprovada;

Plágio também é absolutamente proibido
dentro do Artists’ Valley;

São absolutamente proibidos trabalhos com
discurso de ódio, que inferiorize ou que incite
violência contra uma pessoa ou grupo, tendo por
base características como raça, gênero, etnia,
nacionalidade, religião, orientação sexual ou
qualquer outro aspecto passível de discriminação;
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Não será permitida a comercialização de
material político-partidário e/ou religioso/
confessional;

Existe uma preocupação em
garantir a diversidade de temáticas e de
estilos dentro do Artists’ Valley, de forma a
mostrar a variedade do mercado. Em linhas gerais,
significa que pode haver maior concorrência dentro
de um determinado estilo em função do grande
número de inscritos com o mesmo perfil;

1.7

Envio correto de todas as informações
solicitadas na ficha de inscrição, pois sem elas,
não é possível avaliar a proposta do(a) artista.

1.8

Idealmente, crie uma galeria ou página
exclusiva para seu portfólio e informe esse link
na ficha de inscrição;

1.9

A participação no Artists’ Valley em edições
anteriores da CCXP e CCXP Worlds não garantem
vaga automática nesta edição do evento.
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Historicamente, recebemos um número de inscrições de
duas a três vezes superior à quantidade de vagas disponíveis,
gerando uma saudável concorrência para a ocupação das
mesas do Artists’ Valley. Preencha sua ficha com zelo
e atenção, incluindo todas as informações que farão a
sua inscrição se destacar entre as centenas de inscrições
recebidas.

PEDIMOS ESPECIAL ATENÇÃO NO QUE SE REFERE AO
LINK PARA O SEU PORTFÓLIO:

• Esse link será consultado para avaliarmos sua
proposta para a participação no Artists’ Valley. Inscrições
sem essa informação ou com links inativos ou
quebrados, impedindo a análise do portfólio do
artista, serão automaticamente desconsideradas;
• Informe somente um link. Caso seja informado
mais de um link, somente o primeiro será consultado;
• Não informe o link de uma página desatualizada ou
de um perfil nas redes sociais em que seu portfólio esteja
mesclado com fotos e informações que não sejam
relevantes para a análise de sua inscrição;
• Idealmente, crie uma galeria ou página exclusiva
para seu portfólio e informe esse link na ficha de
inscrição;
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O ARTISTS’ VALLEY
NA CCXP WORLD
Cada página incluirá as seguintes informações,
todas elas cadastradas pelo(a) próprio(a) artista:

Assim como em 2020, a CCXP Worlds 2021 será um
evento 100% on-line que trará para o ambiente virtual
a experiência de estar numa edição da CCXP. Assim, as
tradicionais mesas serão convertidas em uma página
individual para cada artista aprovado. Todas as páginas de
artistas do Artists’ Valley estarão na plataforma da CCXP
Worlds, que será um espaço onde os visitantes também
poderão acessar painéis on-line, espaços de expositores e
outros conteúdos e experiências que levam a CCXP para o
ambiente virtual.

• Apresentação
• Biografia resumida
• Imagens dos seus trabalhos
• Imagens e descrição de produtos
que estarão à venda
• Link para a página de venda de produtos do(a)
artista, que pode ser aquela já usada pelo(a) artista ou
outra a ser criada para a CCXP Worlds. A loja não ficará
hospedada dentro da plataforma do evento e deverá
ser providenciada pelo(a) artista.
(Coletivos poderão fazer uma única inscrição
para terem também uma única página dentro da
plataforma).
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*Lembrando que todas as informações que serão
cadastradas pelo(a) artista deverão estar em
português e inglês. E que todas as informações, em
ambas as línguas, são de total responsabilidade dos
mesmos.
Não há a opção de mesa dupla ou de meia-mesa: todas as
páginas de artistas terão as mesmas características.
Não haverá custo para a participação do(a) artista
aprovado(a) para o Artists’ Valley virtual da CCXP
Worlds e não haverá qualquer tipo de repasse de
percentual de vendas. É tudo sem
custo mesmo!
Os(As) artistas aprovados(as) receberão posteriormente
o Manual do Artista, com instruções detalhadas sobre o
envio de informações para montar a sua Mesa Virtual em sua
página no Artists’ Valley virtual.
A inscrição deverá ser feita por meio do formulário
disponível no final deste documento.
Somente serão considerados os formulários devidamente
preenchidos com todas as informações solicitadas e
enviados até 13/10/2021(até 23h59, horário de Brasília).
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SOBRE A VENDA
DE PRODUTOS NO
ARTISTS’ VALLEY

3.1

4.1
3.2

4.1
3.3

O Artists’ Valley é direcionado exclusivamente para
a comercialização e exposição de quadrinhos em
seus diversos formatos além de itens derivados
como prints, sketchbooks, artes originais, etc.

4.1
3.4

Não é autorizado o uso da página do artista
dentro da plataforma para a venda de material
de autoria de terceiros ou para o uso de
editoras. Nesses casos, a empresa ou artista
deverá contatar a área comercial da CCXP
(comercial@ccxp.com.br) para verificar as
opções disponíveis.

3.5

Não poderão ser vendidos materiais cujos direitos
comerciais pertençam a terceiros sem expressa
autorização ou licença. Itens não licenciados
(“piratas”) não poderão ser comercializados em
nenhum espaço da CCXP Worlds. A mesma regra
vale para trabalhos que possam ser caracterizados
como plágio.
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Todas as atividades previstas para a mesa, bem
como os produtos a serem comercializados,
deverão ser descritos no formulário de inscrição.
Essas atividades e produtos serão divulgados pela
organização do festival desde que a programação
da mesa seja enviada com a devida antecedência.

Itens não recomendados para menores devem ter
o devido aviso legal e com acesso após declaração
de maioridade do visitante na homepage da loja
on-line do(a) artista.
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RESPONSABILIDADES
DO(A) ARTISTA

4.1

Preencher a ficha de inscrição corretamente e com
todas as informações solicitadas.

4.2

Em caso de aprovação, proceder o aceite do acordo
de serviços diretamente na plataforma do festival.

4.5

4.6
4.3

4.4

No dia 5 de novembro de 2021,
o(a) artista aprovado(a) receberá
o Manual do Expositor com detalhes sobre o evento
com instruções detalhadas para a montagem da
sua Mesa Virtual em sua página no Artists’ Valley
virtual.

Enviar as informações solicitadas para a criação
de sua página na plataforma da CCXP Worlds,
incluindo produtos a serem oferecidos e sua
programação de lives, até 03 de dezembro. Não
haverá prorrogação desse prazo e informações
incompletas ou incorretas não poderão ser
atualizadas posteriormente.
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A CCXP Worlds acontecerá de 4 a 5 de dezembro
de 2021 e caberá a(o) artista definir seu horário
de atendimento nesses dias, informação que o(a)
artista deverá inserir em sua página na plataforma
do evento.

Neste ano, assim como em 2020, vamos estender
o prazo de funcionamento da Artists’ Valley mesmo
após o final de semana da CCXP Worlds 21, ou
seja, após o dia 5 de dezembro. Portanto todos
os acessos ao Artists’ Valley deste ano estarão
funcionando normalmente até o dia 5 de janeiro.
Será 1 mês a mais que deixamos para você expor e
comercializar o seu trabalho.
Mas, caso você não tenha interesse em manter
a sua mesa operando após o dia 5 de dezembro,
entre em contato com o nosso atendimento para
podermos desativá-la:
artistsvalley@ccxp.zendesk.com
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PÁGINA DE INSCRIÇÃO
ACESSE AQUI

(Acesse de 23/09 a 13/10/2021)
Em caso de dúvidas, favor encaminhá-las
exclusivamente para o e-mail artistsvalley@ccxp.zendesk.com.
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