
  

Retrospelsmässan 2018 Indiespel

Retrospelsmässan är ett årligt återkommande spelkultursevent i Göteborg, 
eventet är det största i sitt slag i Skandinavien och representerar alla facetter inom 
gaming-kultur. En enorm spelmarknad, demoscen, konserter, konstutställningar, 
workshops, cosplay, tävlingar och mycket mer.

2018 tar vi steget vidare och öppnar en hel extra hall på 800m2 dedikerad till 
Indiespel och spelutveckling, en plattform för spelutvecklare stora som små att nå 
ut till allmänheten på ett sätt som tidigare aldrig varit möjligt, en möjlighet att visa 
upp sig och sin produkt och skapa hype bland våra +4000 besökare, en möjlighet 
att synas i sociala medier i samband med Retrospelsmässan, en möjlighet att 
knyta kontakter inom både media och branchen som båda besöker 
Retrospelsmässan.

Indiespel är en stor del av hur spelutveckling kommer se ut i framtiden och vi vill 
att Retrospelsmässan ska vara det självklara valet där utvecklare och allmänheten 
möter varandra och knyter band.
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Retrospelsmässans största fokus är alltid på besökarna och att skapa en häftig och 
diversifierad upplevelse, därför kommer Retrospelsmässan aldrig att bli en branchmässa eller 
en reklammässa. Detta öppnar också rum för mindre aktörer och privata utställare.

2018 kommer våran Indiehall bestå av många olika utställare och alla får möjligheten att bygga 
en egen monter där man själv får välja hur man vill representera sin IP.

I Indiehallen kommer det vara fullt fokus på spelande och mötet mellan besökare och 
utvecklare, Inga marknadsbord eller renodlade försäljare kommer ställa ut i Indiehallen, 
självklart får våra Indieutställare sälja merch i den utsträckning man vill & kan.

Som Indiespelsutställare hos Retrospelsmässan får man även hjälp med reklam via 
Retrospelsmässans kanaler, förutom en företags/IP presentation inför mässan 2018 kommer vi 
även hjälpa till och marknadsföra milestones som tex Steam Direct eller pressreleaser under 
året.
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Kostnaden för att medverka på Retrospelsmässan 2018 Indiespel är 500:- per 1m2, 
minimum monteryta är 2x2m (2000:- ink moms), det går att forma sin monter på 
valfritt sätt utefter planskissen (se sista sidan).

El och wifi ingår i priset men utöver detta är det upp till utställaren att bygga sin 
monter.

Indiespelshallen är en helt öppen planlösning med fönster runtom alla sidor, den är 
naturligt väl upplyst men ingen extra belysning finns, golvet är heltäckningsmatta.

Precis som Retrospelsmässan i övrigt råder pirat/repro förbud, det är inte tillåtet att 
sälja eller promota saker som gör intrång på copyright eller andras IPn. MAME, 
retropie, everdrives eller andra ickelicensierade verktyg får ej förekomma.

Har ni frågor eller vill beställa plats är ni välkomna att kontakta oss på email:

sponsor@retrospelsmassan.se
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