Invasão CCXP: 10 dias de atividades no Shopping Eldorado
para entrar no clima da maior comic con do mundo
Painéis, exposições e outras atrações acontecem de 27/11 a 03/12 no Eldorado e a partir de 3/12
passam para Iron Studios Concept Store
A CCXP - Comic Con Experience (www.ccxp.com.br), que se tornou a maior comic con do
planeta em 2016 ao reunir um público recorde de 196 mil pessoas, acontece de 7 a 10 de
dezembro no São Paulo Expo. Mas quem já estiver na cidade vai poder aproveitar a Invasão
CCXP, um evento prévio com duração de 10 dias, das 10h às 22h dos dias 27/11 a 03/12 no
Shopping Eldorado, e de 3/12 a 6/12 na Iron Studios Concept Store - São Paulo.

Atividades Shopping Eldorado
A Invasão CCXP vai contar com diversas atividades paralelas acontecendo em um estande
próprio montado no segundo subsolo do Shopping Eldorado. Os fãs poderão se divertir com
um Quiz Geek - testando os conhecimentos nerds da galera com premiações; experiência
com óculos VR Samsung de como foi a CCXP 2016; ativação Dominando a Força, com aulas e
técnicas baseadas em Star Wars; painéis, fotos e autógrafos de Cosplayers, apresentadores
e editores do Omelete e influenciadores da internet que estarão presentes no Creators – área
da CCXP dedicada aos criadores de conteúdo digital.
Além disso, o espaço contará com exposições e masterclasses especiais. Veja a programação:
Exposições





27 e 28/11: artes originais e HQs da DC Comics
29 e 30/11: artes originais e HQs da Marvel Comics
1, 2 e 3/12: - fotos e pôsteres de todas as edições da CCXP
Todos os dias: exposição inédita dos colecionáveis da Iron Studios que estarão à
venda exclusivamente na CCXP 2017

Nas ocasiões, os fãs encontrarão artes originais e edições raras e autografadas por Stan Lee,
Jack Kirby, Jerry Siegel (cocriador do Superman) e muitos outros.
Masterclasses



27/11: Adriana Melo, desenhista de New Adventures of the Ninth Doctor para a editora
Titan Comics.
01/12: Marcelo Costa, desenhista e colorista de quadrinhos e publicidade, que já
trabalhou para a Chanel, Condé Nast, e coloriu uma das histórias do livro Memórias
do Mauricio para os 80 anos de Mauricio de Sousa.

Para os fãs que ainda não garantiram presença na CCXP 2017, o estande terá venda de
ingressos até 03/12 e os compradores poderão sair com a credencial na mão!

O Shopping Eldorado está localizado na Av. Rebouças, 3970, em Pinheiros, São Paulo. As
atividades da CCXP acontecem diariamente das 10h às 22h.

Atividades Iron Studios Concept Store
A partir de 3/12, a Invasão CCXP toma conta da Concept Store – São Paulo, loja conceito de
colecionáveis localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 946. Até 6/12, quem for à loja
como cosplayer de personagens da DC Comics, ou apresentar sua credencial da CCXP 2017,
vai ganhar um pin exclusivo baseado no filme Liga da Justiça e um pôster.

Ivan Reis e Marcio Hum, artistas da Chiaroscuro Studios, marcam presença especial no
domingo (3) para encontros com os fãs. A loja funciona de segunda a sábado das 11h às 19h
e domingo das 11h às 17h.
A CCXP – Comic Con Experience (www.ccxp.com.br), que reuniu 196 mil pessoas em 2016 e
bateu o recorde de público em comic cons no mundo, terá sua quarta edição entre 7 e 1o de
dezembro de 2017 no São Paulo Expo e espera receber mais de 220 mil visitantes. Os
ingressos de sábado (9/12) e o pacote para os quatro dias já estão esgotados. Os ingressos
para quinta, sexta, domingo, Full Experience, Unlock e Epic Experience estão à venda pelo
site com preços a partir de R$ 99,99. Para saber mais, acesse:
www.ccxp.com.br
www.facebook.com/CCXPoficial/
www.twitter.com/CCXPoficial
www.instagram.com/ccxpoficial/
Sobre a CCXP - Comic Con Experience
A CCXP - Comic Con Experience é um evento que já faz parte do calendário cultural do país. Se firmou como a
maior comic con do mundo após receber 196 mil pessoas em sua 3ª edição em São Paulo (2016). Reúne fãs,
artistas, profissionais e empresas de quadrinhos, cinema, TV, games, anime, RPG, memorabilia, ficção científica e
colecionáveis para conhecerem as últimas novidades dessas áreas em uma grande celebração do universo geek e
da cultura pop. Para 2017, apresenta: a CCXP Tour Nordeste, edição extra que levou 54 mil pessoas à capital
pernambucana nos dias 13 a 16 de abril, a Game XP, parceria inédita dos organizadores do Rock in Rio com a CCXP
que levou a experiência dos games para mais de 361 mil pessoas dentro do festival, e a CCXP 2017, quarta edição
do evento que acontece de 7 a 10 de dezembro no São Paulo Expo. A CCXP é organizada pelo Omelete Group,
Chiaroscuro Studios e Piziitoys. Para saber mais, acesse: www.ccxp.com.br.
Sobre o Shopping Eldorado:
O Shopping Eldorado, administrado pela rede Ancar Ivanhoe, foi o terceiro shopping inaugurado em São Paulo e
até hoje conta com a fidelidade de seus consumidores. Localizado na zona oeste, à beira da Marginal Pinheiros, o
Shopping Eldorado está entre as áreas mais privilegiadas da capital. Com 350 lojas, sendo 7 âncoras e 7 megalojas,
o empreendimento apresenta mix variado e qualificado, é um dos shoppings mais completos da cidade no que se
refere à gastronomia, lazer, moda e serviços, com 3 praças de alimentação de 1500 lugares, terraço gourmet com
17 restaurantes e 9 salas de cinema.
Informações à imprensa CCXP:
Camila Miranda - (11) 94028-7479
Laura Rabelo - (11) 94035-6915
imprensa@ccxp.com.br
Informações à imprensa Shopping Eldorado:

