CCXP tem ingressos esgotados para sábado
O pacote Full Experience e a credencial que dá direito aos quatro dias de evento
também estão sold out. Ainda é possível adquirir ingressos para quinta, sexta e
domingo com preços do primeiro lote até amanhã, 30 de Abril.
São Paulo, 30 de abril de 2019 — Estão sold out os ingressos de sábado da CCXP. Pela
primeira vez desde a primeira edição do festival, em 2014, as credenciais do dia mais
disputado do evento acabaram ainda no primeiro lote. Também estão esgotadas as
entradas que dão acesso aos quatro dias e o pacote Full Experience. Para quem ainda
não comprou sua entrada da CCXP, é possível adquirir ingressos para quinta-feira, sextafeira e domingo, além do pacote Epic Experience e do Unlock CCXP. Nos próximos lotes
não serão disponibilizados novos ingressos para os dias já esgotados e os fãs que não
querem ficar de fora devem garantir logo suas credenciais. A CCXP acontece entre 5 e 8
de dezembro, no São Paulo Expo.
“Ter os ingressos de sábado esgotados logo no primeiro lote é o reconhecimento do
nosso público e do trabalho que realizamos desde a primeira edição, sempre pensando
em um conteúdo para agradar os fãs e proporcionando experiências épicas! Já
transformamos a CCXP no maior festival de cultura pop do planeta e estamos muito
perto de atingir a capacidade máxima do evento. Em 2019, esperamos receber 270 mil
visitantes e promover encontros ainda mais inesquecíveis. Quem quiser viver essa
experiência épica precisa garantir logo os ingressos”, conta Pierre Mantovani, CEO da
Omelete Company.
Os preparativos para a 6ª edição da CCXP estão a todo vapor. Para o Artists’ Alley já são
três os quadrinistas internacionais confirmados, todos em suas primeiras passagens pelo
Brasil: Alex Maleev, um dos responsáveis pela série “Demolidor”; Keith Giffen,
conhecido por seu trabalho em “Legião dos Super-Heróis” e “Liga da Justiça”; e Charlie
Adlard, desenhista de “The Walking Dead”. Os fãs que não quiserem perder a
oportunidade de encontrar com seus artistas favoritos devem adquirir as entradas com
antecedência e garantir valores menores.
Os preços para os dias mais baratos – quinta e sexta-feira – permanecem os mesmos de
2018: quinta-feira R$ 90,00 (meia-entrada) e R$ 180,00 (inteira); sexta-feira R$ 120,
(meia-entrada) e R$ 240 (inteira). Também é possível comprar o ingresso social, a partir
de R$ 110 – para quem levar um livro em bom estado para doação. Os ingressos estarão
disponíveis pelo site do evento (www.ccxp.com.br).
Além dos ingressos de cada dia, também está disponível o pacote Epic Experience, que
custa R$ 1.300,00 no primeiro lote, sem opção de meia-entrada e ingresso social. A
credencial dá direito a participar da Spoiler Night, no dia 04 de dezembro, a entrar uma
hora mais cedo em todos os dias do festival, a uma foto ou um autógrafo com um dos
artistas convidados, além de um kit especial com camiseta, pin, cordão e pôster oficial

do festival, assim como descontos nas lojas Omelete Store, Mundo Geek, Harry Potter,
Oficial CCXP e Chiaroscuro Studios.
Os profissionais da indústria do entretenimento já podem adquirir suas entradas para o
Unlock CCXP, que teve seus ingressos esgotados em 2018. O evento acontece nos dias
3 e 4 de dezembro, reunindo os maiores nomes do mercado para palestras, painéis e
trocas de experiências, além da apresentação dos dados da pesquisa Geek Power – que
avalia os hábitos de consumo do público Geek no Brasil. As entradas estão disponíveis
no site da CCXP, por R$ 1.800,00 no primeiro lote. Além dos encontros, os participantes
terão uma visita guiada pela montagem da CCXP, entrada garantida na Spoiler Night e
acesso a todos os dias do evento com entrada 1 hora antes da abertura ao público. Café
da manhã e almoço nos dias de palestras estão inclusos, assim como Happy Hour para
networking com diversos profissionais do mercado.
Em sua última edição, a CCXP recebeu 262 mil visitantes – mantendo-se como o maior
festival de cultura pop do planeta. O primeiro lote será vendido até o dia 30 de abril. A
venda do segundo lote acontece entre 1º de maio e 31 de julho, enquanto o terceiro e
último lote será vendido entre 1º de agosto e 4 de dezembro. Após 4 de dezembro, os
ingressos remanescentes serão vendidos na bilheteria do festival com novo valor, que
não é considerado um novo lote.
Serviço CCXP
1º lote – até 30 de abril
Quinta-feira: R$ 180,00 (inteira), R$ 90,00 (meia) e R$ 110,00 (ingresso social).
Sexta-feira: R$ 240,00 (inteira), R$ 120,00 (meia) e R$ 140,00 (ingresso social).
Sábado: R$ 360,00 (inteira), R$ 180,00 (meia) e R$ 200,00 (ingresso social). (ESGOTADO)
Domingo: R$ 360,00 (inteira), R$ 180,00 (meia) e R$ 200,00 (ingresso social).
4 dias: R$ 960,00 (inteira), R$ 480,00 (meia) e R$ 540,00 (ingresso social) (ESGOTADO)
Epic: R$ 1.300,00
Full: R$ 8.000,00 (ESGOTADO)
Unlock (evento voltado para profissionais do mercado de entretenimento): R$ 1.800,00
2º lote – de 1º de maio até 31 de julho
Quinta-feira: R$ 200,00 (inteira), R$ 100,00 (meia) e R$ 120,00 (ingresso social).
Sexta-feira: R$ 260,00 (inteira), R$ 130,00 (meia) e R$ 150,00 (ingresso social).
Domingo: R$ 400,00 (inteira), R$ 200,00 (meia) e R$ 220,00 (ingresso social).
Epic: R$ 1.400,00
Unlock (evento voltado para profissionais do mercado de entretenimento): R$ 1.900,00
3º lote – de 1º de agosto até 4 de dezembro

Quinta-feira: R$ 240,00 (inteira), R$ 120,00 (meia) e R$ 140,00 (ingresso social).
Sexta-feira: R$ 300,00 (inteira), R$ 150,00 (meia) e R$ 170,00 (ingresso social).
Domingo: R$ 440,00 (inteira), R$ 220,00 (meia) e R$ 240,00 (ingresso social).
Epic: R$ 1.500,00
Unlock (evento voltado para profissionais do mercado de entretenimento): R$ 2.000,00
CCXP19
Datas: de 5 a 8 de dezembro de 2019
Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, São Paulo - SP)
Sobre a CCXP – Em 2018, o evento recebeu 262 mil visitantes, batendo recorde de
público e se posicionando mais uma vez com o maior festival de cultura pop do mundo.
A CCXP já faz parte do calendário cultural do país e este ano acontecerá entre 5 e 8 de
dezembro, no São Paulo Expo. Saiba mais em www.ccxp.com.br.
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