
 
 

 
 

   
 

 CCXP Worlds está na Amazon Alexa 

Echo Dot traz informações diárias com os destaques do maior festival de cultura 

pop do planeta na voz de Wendel Bezerra, um dos maiores dubladores do Brasil 

São Paulo, 6 de dezembro de 2020: A CCXP Worlds se uniu à Amazon Alexa para deixar os fãs do 

maior festival de cultura pop por dentro de todos os destaques, novidades e lançamentos 

divulgados na programação. A assistente pessoal da Amazon preparou um Flash Briefing com 

informações sobre o festival que é ativado a partir do comando de voz “Bem-vindo à CCXP”. Para 

não perder nenhum detalhe da CCXP Worlds, o Echo Dot também preparou um boletim de 

notícias com os destaques da programação do dia, que é ativado após o usuário fazer a pergunta 

“O que vai acontecer na CCXP?” ou simplesmente dizer "Alexa, CCXP". As respostas fornecidas 

pela assistente pessoal estarão na voz de Wendel Bezerra, um dos maiores dubladores do Brasil, 

conhecido por dar a voz de Bob Esponja a Goku.  

“Para esta edição virtual, queríamos aproveitar tudo o que a tecnologia poderia nos oferecer 

para levarmos uma experiência nova para o fã. Com todo mundo em casa, a Alexa era a ponta 

que faltava para transformarmos a CCXP Worlds em uma experiência ainda mais completa, e com 

uma voz que já é velha conhecida por quem acompanha o universo da cultura pop”, conta 

Roberto Fabri, CCO de Marketing da CCXP.  

O Echo Dot é o smart speaker da Amazon controlado por voz com a Alexa, perfeito para qualquer 

ambiente. Nele, o usuário consegue pedir músicas, notícias, informações, controlar dispositivos 

da casa com tecnologia smart, além de ligar para amigos e familiares. A Alexa também possui 

milhares de skills e continua se desenvolvendo ao longo do tempo, apresentando periodicamente 

novas funcionalidades. As skills são como aplicativos e garantem a diversão do usuário com jogos 

ou pedidos de delivery. 

 

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 CCXP
 Worlds: A Journey of Hope acontece de forma totalmente virtual e, vai alcançar os lares de fãs 
do mundo inteiro nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Outras informações em www.ccxp.com.br.       
  

          

Informações para a imprensa - Approach Comunicação       

http://www.ccxp.com.br/


 
 

 
 

   
 

ccxp@approach.com.br       

João Ricardo Barbedo (Atendimento) I 21 99992-0224      

Jullia Bustamante  (Atendimento) I 21 99599-0015     

Adriane Constante (Coordenadora) I 21 99416-6512         

Fabiana Guimarães (Diretora) I 21 99476-4050      
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