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Retrospel blev i början av 2000-talet en populär 
benämning på äldre dator- och TV-spel.  

 Retrospel spelas i regel på tre sätt:
1) Med originalspel på originalhårdvara
2) På dator via en så kallad emulator
3) I en ny version på modern hårdvara

Retrospel
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Retrospelsmässan är Nordens största 
mässa för retrospelsentusiaster. 

Det är ett årligt återkommande event och sedan den första mässan 
hölls 2010 har den vuxit enormt. I takt med att allmänhetens intresse 
ökat har lokalerna blivit större och större och sedan 2013 anordnas 
Retrospelsmässan i Eriksbergshallen i Göteborg.

Retrospelsmassan 
                    i Goteborg
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Vi har som vision att arrangera Nordens bästa 
retrospelsmässa. Vi vill att Retrospelsmässan 
skall vara en mötesplats för människor, oavsett 
ålder och kön, som delar intresset för retrospel 
samt kulturen däromkring.

Var vision
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AR BESOKARE UTSTALLARE SPONSORER

2010 655 st 15 st 5 st

2011 1338 st 23 st 8 st

2012 1770 st 24 st 5 Huvudsponsorer, 
13 Sponsorer

2013 2805 st 38 st 5 samarbetspartners, 
3 sponsorer, 

20 stödsponsorer

Tidigare massor



Genomsnittsbesökaren är en man i åldern 25-34.

Ca en femtedel av besökarna är kvinnor.

Ca 13 % av besökarna är barn under 13 år.

Besökarna är huvudsakligen från Sverige men även 
till viss del ifrån övriga Norden.

Uppskattningsvis kommer hälften av besökarna från Göteborg.

Våra besökare är lojala och återkommande.

 DemograFi - vara besokare
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• Visning hemsida: 53 342 st
• Antal Facebook-Likes: 1 245 st
• Prenumeranter nyhetsbrev: 450 st
• Prenumeranter på Youtube: 90 st
• Följare på Twitter: 390 st
• Följare på Instagram: 169 st
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Den mediala bevakningen av Retrospelsmässan har under årens lopp varit 
omfattande. Mässan har bevakats i bland annat GP, Metro, Sveriges Radio, 
http://www.wired.co.uk, http://www.feber.se och Nintendos nyhetsbrev.

Retrospelsmassan i media

Men även på ställen som 
Nintendobloggen, Svampriket, Level7, FZ, Gamereactor, Retro-
guiden, Skillpoint, Kraid, Loading, Eurogamer, Retroliv, Stadsevent, 
Gameplayer, Nöjesblogg, Cityguide, Gaminggrannar, Spelbloggen, 
Screwattack, Xboxflickan, Bloglovin, Slashat, Nöjesguiden m.fl.
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Retrospelsmässan är till viss del 
beroende av intäkter från sponsorer. 

Inför kommande Retrospelsmässa har vi tagit 
fram tre olika sponsorpaket men vi är förstås 
alltid öppna för samarbeten i andra 
former t.ex. konsoler, tävlingspriser och andra 
produkter/tjänster.

Sponsringsmojligheter



Sponsringsmojligheter
Stodsponsor Sponsor 

Stolt 
Samarbetspartner

Pris       2.000 kr  6.000 kr 10.000 kr

Banner på hemsida Banner under huvudspon-
sorer och mellansponsorer.

 Del av sponsorlistan som ger bäst ex-
ponering efter huvudsponsorerna.

 Del av sponsorlistan på hemsidan 
som vi anser ge bäst exponering.

Trycksaker och 
övrigt onlinematerial

Logotyp placerad efter vad som ger bäst 
exponering efter huvudsponsorerna.*

Logotyp placerad enligt vad vi 
anser ge bäst exponering.*

Vinylbanderoll med 
företagslogotyp (2x1m)

1 st
 

1 st

Fribiljetter 3 st  5 st

Fribiljetter öronmärkta 
för att lottas ut i tävlingar

10 st

Antal bord 1 st** 2 st  3 st

Förtur på bordsbokningen 3:e val 2:a val 1:a val

T-shirts 1 st 2 st 3 st

* T.ex. programblad, affisch, nyhetsbrev och flyer. Exakt vilka trycksaker som kommer att tillverkas varierar från år till år.
** Möjlighet att boka till ett extra bord för 500 kr.

För att vi ska kunna garantera plats på trycksaker måste betalning inkommit senast 2014-02-15.
Retrospelsmässans Intresseförening

Org.nr: 802455-3698 Bankgiro: 691-3461



Retrospelsmässans Intresseförening
Org.nr: 802455-3698 Bankgiro: 691-3461

Eftersom en del av våra sponsorer enbart 
är intresserade av den exponering som 
är del av sponsorpaketen och inte av att 
ställa ut på själva Retrospelsmässan så 
har vi tagit fram några renodlade expo-
neringspaket. 

Kontakta vår sponsoransvariga för mer 
information om dessa (kontaktuppgifter 
finns på sista sidan).

Sponsringsmojligheter
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Kontakt
Sponsring:
Intresseanmälan görs till 
sponsor@retrospelsmassan.se
Det går bra att skicka frågor via e-mail.

Ni kan även ringa vår sponsoransvarige: 
Kristofer Hansson Aspman 0707 - 83 20 36

Press:
För frågor, intervjuer, information och ansökan om pressackreditering,
maila oss på press@retrospelsmassan.se
 
Ni kan även ringa vår pressansvarige:
Mikael Forslind 0730 - 65 90 18


