Szanowni Państwo,
przez ostatnie 30 lat nasz festiwal rozwijał się i rósł razem z Wami. Wspólnie stworzyliśmy w naszym kraju
rynek rozrywki komiksowej, growej - ogólnie rzecz ujmując - popkulturalnej. Formuła festiwalu ewoluowała
od skromnych spotkań w Łódzkim Domu Kultury do wielkiej, międzynarodowej imprezy w hali EXPO-Łódź.
Staraliśmy się cały czas podążać za Waszymi potrzebami i fascynacjami.
W tym roku wszystko gwałtownie się zmieniło. Ogólnoświatowa pandemia zabrała nam możliwość
swobodnego gromadzenia się i jest to przyczyna, dla której w tym roku nie możemy zorganizować
31. edycji festiwalu w taki sposób, jak to się odbywało do tej pory. Postanowiliśmy jednak nie rezygnować
z aktywności festiwalowej w tym ciężkim okresie, tylko śmiało podjąć się zorganizowania imprezy
w nowej formule - bezpiecznej dla zdrowia zarówno wystawców jak i naszych gości oraz publiczności.
Jak nietrudno się domyślić – 31. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi z dopiskiem Cyber
Edition będzie można obejrzeć w Internecie.
Poniżej przedstawiamy opis festiwalu oraz ofertę dla wystawców, którym w tym roku proponujemy nie
tylko udział w strefie targowej, ale również współtworzenie programu merytorycznego, oraz ekspozycję
swoich materiałów reklamowych na internetowej platformie festiwalu. Proszę o lekturę zawartości oferty
i oczywiście zgłoszenie wszystkich uwag i pytań odpowiednio do:
Organizacja festiwalu: Adam Radoń – radon@komiksfestiwal.com
Organizacja programu: Piotr Kasiński – info@komiksfestiwal.com
Organizacja strefy targowej: Anna Gnitecka – targi@komiksfestiwal.com
Zapraszam Was serdecznie do udziału w festiwalu Cyber Edition. Czas pandemii chcemy wykorzystać
na wypróbowanie nowej formuły spotkań festiwalowych, chcemy też zrozumieć specyfikę i nauczyć
się organizacji wydarzeń wirtualnych. Jak sądzę - w kolejnych latach takich imprez i projektów będzie
tylko przybywało. Zapraszam Was – bądźcie z nami w tym trudnym czasie i rozważcie wszystkie aspekty
skorzystania z naszej - z pewnością eksperymentalnej - oferty.
Licząc na Wasz udział, łączę wyrazy szacunku i zapraszam.
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