
Comic Con Gamex släpper in framtiden  
Se trailern:  https://www.youtube.com/watch?v=Bq903bAlf4Y     
 
Den 30 oktober till 2 november intar speleventet Gamex och internationella succén Comic Con Kistamässan – samtidigt. Symptomatiskt med 
en spel- och underhållningsindustri som integreras allt snabbare och  tillsammans skapar en ny värld av underhållning där film, konsol- och 
datorspel, serier, fandoms och comics möts. 
 
Comic Con Gamex blir Sveriges största kombinerade spel, serie- och filmmässa. På plats finns såväl spelutvecklare, serietidningsskapare 
och delar av Hollywoods film- och serieindustri. 

- Det känns självklart att föra dom samman. Den nya mässan Comic Con Gamex symboliserar hur trenden för hela industrin ser ut idag. Spel 
blir film, film blir spel, gränserna för upplevelsen suddas ut. Vi vill ta reda på vad som händer när vi låter världarna mötas, vart vi är på väg, 
säger Gital AL-Ebeyawi, projektledare Comic Con Gamex får en del frågor kring initiativet till sammanslagningen, men har en tydlig bild av 
motivet bakom.  
 
 För den som är nyfiken på den värld som håller på att växa fram erbjuder Comic Con Gamex en mängd  paneldiskussioner, branschnyheter 
och karaktärer från både den verkliga och overkliga världen. Allt under  parollen Colliding Worlds.

- Framtidens spel- och underhållningsvärld knackar på dörren. Vi har släppt in den säger Gital AL-Ebeyawi. 
    
Exempel på innehåll under Comic Con Gamex
   
UTSTÄLLARE: Några av våra utställare och samarbetspartners: Viaplay, EA, PlayStation, Xbox, Ubisoft, Namco Bandai, Science Fiction 
Bokhandeln.
 
UTVECKLARE: Möt utvecklarna bakom The Division – svenska MASSIVE från Malmö.

SERIER/FILMER: Viaplay bjuder på exklusivt material från Ghostbusters och Batman när filmerna firar 30  
respektive 75 år. Genom promotion-koden ni finner på biljetten kommer ni kunna ta del av det exklusiva materialet på sajten. Viaplay kommer 
även att promota nya serien Deadbeat samt hålla en meet&greet med dom största stjärnorna från Splay.  För att fira lanseringen av den nya 
animerade tv-serien Star Wars Rebels från Lucasfilm och Disney, kommer  Jedimästare vid tillfällen att vara på plats för att leda Jediklasser 
där deltagarna på ett roligt sätt får lära sig mer om hur man bemästrar KRAFTEN som en Jedi. 
  
COSPLAY: Kvaltävling till världsmästerskapen i Cosplay! Dessutom intar Nordic Garrisson Stormtroopers  
Kistamässan.
 
 FILM: Möt människorna bakom specialeffekterna för bland annat Batman Begins, Band of Brothers och Judge Dredd.  
 
SPEL: Från EA kommer man bland annat att få se och uppleva följande: Battlefield Hardline, Dragon Age Inquisition, The Sims 4, FIFA 15, 
NHL 15. 

SPEL: Testa världens mest realistiska bilspel ”Project Cars” flera veckor före release samt en exklusiv körning med Oculus Rift-support! En 
unik upplevelse du sent kommer glömma! Ubisoft ställer också upp med Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed Rogue, Far Cry 4, Just 
Dance 2015, Tom Clancy’s The Division, The Crew mm.

Mer innehåll kommer att släppas löpande!
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