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Comic Con Göteborg flyttar till 8-9 maj
2021
På grund av den rådande situationen med Covid-19 flyttar Comic Con
Göteborg till den 8-9 maj 2021. Det populära eventet var planerat att gå den
31 oktober - 1 november 2020.
– Vi har diskuterat fram och tillbaka och försökt hitta ett sätt att kunna
genomföra Comic Con i Göteborg som planerat under Halloween-helgen. Vi vet
att våra fans längtar efter ett andra Comic Con på västkusten efter förra årets
succé med över 15 000 besökare. Men det står nu klart att vi inte kommer kunna
genomföra eventet i höst sett till de rekommendationer och förbud som
fortfarande gäller, säger Christian Kullman, ansvarig för Comic Con eventen i
Norden.

Comic Con har funnits i Stockholm sedan 2010 i olika skepnader, och
lanserade 2019 det första Comic Con eventet någonsin i Göteborg med över
15 000 besökare. Det nya datumet för den efterlängtade andra upplagan av
Comic Con Göteborg är 8-9 maj 2021.
- Vi har redan börjat planera för att kunna bjuda på en fantastisk helg våren 2021
istället, tillägger Christian Kullman. Flera av de annonserade gästerna och
aktiviteterna blir kvar, och nu med ytterligare 6 månader av förberedelser är vi
övertygade att vi kommer kunna erbjuda ett event utöver det vanliga. Vi kommer
att utannonsera massa nyheter löpande fram till och med maj.
På Comic Con kan du ta del av aktiviteter inspirerade från tv- och filmvärlden,
testa nya spel, träffa aktuella skådespelare, serietecknare och digitala
kreatörer samt beskåda spektakulära cosplay kreationer. Det är en magisk
upplevelse för hela famijen!
Biljetter till eventet finns att köpa hos Ticketmaster.se.
Följ Comic Con Göteborg på hemsidan och sociala medier för senast nytt:
Hemsida: www.comiccongoteborg.se Facebook:
https://www.facebook.com/comiccongoteborg/ Twitter:
https://twitter.com/ComicConNordics Instagram:
https://www.instagram.com/comicconnordics/
För mer information om Comic Con Göteborg, kontakta: Christian Kullman,
projektledare, christian.kullman@easyfairs.com

Easyfairs arrangerar idag 220 mässor i 17 länder (Algeriet, Belgien, Danmark,
Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Kina, Nederländerna, Norge,
Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och
USA). Easyfairs driver dessutom 10 mässanläggningar i Belgien,
Nederländerna och Sverige (Antwerpen, Gent, Nekkerhal – Mechelen, Namur,
Gorinchem, Hardenberg, Venray, Göteborg, Malmö och Stockholm).
Koncernen har drygt 750 anställda och omsatte under verksamhetsåret
2018–2019 drygt 171 miljoner euro.
Besök vår webbplats för mer information: www.easyfairs.com
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