
  

Retrospelsmässan är ett årligt återkommande event i Göteborg, sen starten 2010 har 
mässan ökat i storlek varje år och 2017 ser vi fram emot att för första gången inta 
”Bananpiren” i frihamnen, den största arenan vi någonsin varit på.
Lokalen håller mellan 3500 och 5000 personer vilket är mer än dubbelt upp från tidigare 
Eriksbergshallen, dessutom finns möjligheter att ha en utomhussektion.

Vi vill att Retrospelsmässan ska vara den självklara samlingspunkten för spelentusiaster i 
Sverige och även erbjuda underhållning för gemene man, till Retrospelsmässan är alla 
välkomna!

Genomslaget på nyheten att Retrospelsmässan återkommer 2017 har varit enormt!, I 
skrivande stund har nyheten om återkomsten över 30000 visningar på facebook och över 
3000 likes.
Besökarantalet dom senaste två mässorna har varit strax under 4000 unika besökare, 
något vi satsar på att överstiga i år!
Den mediala bevakningen av Retrospelsmässan har under årens lopp varit omfattande. 
Mässan har bevakats i bland annat GP, Metro, Sveriges Radio & Television, 
www.wired.co.uk, www.feber.se, Nintendos nyhetsbrev samt av en uppsjö bloggare och 
youtubare.



  

Sponsringsmöjligheter 2017
Inför mässan 2017 har vi tagit fram följande sponsringsnivåer:

Huvudsponsor
● 4 säljbord (med möjlighet att köpa till 2st extra till ordinarie pris)
● 1a val på bordsplacering (endast sponsorer får välja placering 2017)
● Samarbetspartner plats på hemsida
● Logotyp på posters/flyers
● 3st fribiljetter att dela ut/lotta ut i tex tävlingar
● Kostnad 10.000SEK inkl moms

Sponsor
● 2 säljbord
● 2a val på bordsplaceringen (endast sponsorer får välja placering 2017)
● Sponsorplats på hemsida
● Kostnad 6000SEK inkl moms

Passiv sponsor
● Sponsor plats på hemsida
● Logotyp på posters/flyers
● Kostnad 2000SEK inkl moms



  

Skicka beställning till: sponsor@retrospelsmassan.se

Vad vi behöver av er:
Fullständigt namn på beställaren

Organisationsnr / personnr 
Kontaktuppgifter  (mail & telefon)

Eran logga på fil för trycksaker/hemsida



  

Generella regler och frågor:
● Önskemål om bordsplacering kommer hanteras i följd av inkomna betalningar.
● Till varje bord ingår en entrebiljett. (4 bord = 4 biljetter osv)
● Parkering på mässans område ingår för bordsbokare.
● Det finns möjlighet att rigga på fredag eftermiddag och plocka ner på söndag förmiddag.
● Sponsorer får övernatta på området i egen husbil/husvagn (inhägnat område som låses 

nattetid), vänligen meddela detta i förtid.
● Mässans öppettider kommer vara 09:00 till 20:00, under dessa tider är det ej tillåtet att 

packa ner sitt bord eller lämna området med bil (nödfall undantaget).
● Retrospelsmässan AB ansvarar ej för stöld eller skadegörelse av egendom, ej heller för 

kvarglömd egendom.
● För att sälja på Retrospelsmässan 2017 kräver vi att alla säljare accepterar Swish, 

kort/cash är valfritt men det finns ej bankomat i närheten av mässområdet.
● Det är ej tillåtet att sälja livsmedel/drycker på mässan.
● Det är ej tillåtet att sälja pirat/reproduktions spel, boxar eller manualer på mässan.
● Mässans lokal kommer vara låst nattetid med nattvakt (lokalen ligger dessutom på 

inhägnat område).

Till sist vill vi tacka er för visat intresse för våran mässa! Vi hoppas tillsammans få ett 
långt och fruktbart samarbete!


