
ESEN esport genomför cosplay-show i
samarbete med DreamHack
Sändnings- och produktionsbolaget ESEN esports AB (ESEN) meddelar idag att bolaget har fått
ansvaret att genomföra sin cosplay-show, ICONIC, i samarbete med DreamHack Beyond.  

Cosplay är en kreativ, inspirerande och social aktivitet där människor möts för att gestalta olika skapelser
från sina favoritserier, filmer, universum, vare sig det är från allmän popkultur, nördkultur eller
inspirerande fantasi. Cosplay-events genererar varje år hundratusentals besökare i olika regioner runt om
i världen.

Eftersom covid-pandemin har gjort att traditionella cosplay-events inte har kunnat äga rum, lanserade
ESEN under våren 2021 showen ICONIC, som är en cosplay-tävling online. Showen har karaktären av
ett traditionellt cosplay-event, men med digitala samarbeten i stället, i form av cosplayers, domare och
värdar, för att upplevelsen ska kunna äga rum online.

- Around the world thousands of people enjoy cosplay, with the world being what it is currently we are
happy to be able to bring back some joy to cosplayers around the globe, especially with DreamHack
being a part of ICONIC in order to keep cosplay shows going. When we return to real life events, we
definitely will be looking to keep creating iconic cosplay events online for our participants and the
audience that loves cosplay as much as we do! säger Allan Petersen ansvarig Iconic

ICONIC:s premiär under DreamHack Beyond är planerad till den 29 juli. DreamHack Beyond pågår
mellan den 24 och 31 juli.

- Vi hoppas på att kunna bygga en online-community för cosplayers med en tävling som ingen annan.
Cosplay ligger mig varmt om hjärtat och det här känns jättespännande! säger vd Johan Grape i en
kommentar.

ESEN ser ett stort strategiskt värde i samarbetet med Dreamhack Beyond samt den synlighet som detta
medför. ESEN kommer även att bedriva försäljning gentemot sponsorer för projektet.
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Om ESEN esports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att
arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal,



turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN
esports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering "King of
Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer
och spelutvecklare. ESEN esports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i
Bromma, Stockholm. 


