OPOLCON 2018
Lista wystawców
Księgarnia TAK CZYTAM
Jesteśmy siecią księgarni, która posiada mnóstwo magicznych książek w
fantastycznych cenach!
Odwiedź nas i zaoszczędź pieniądze, zyskując równocześnie na wiedzy i
przyjemności z czytania.
Każdy znajdzie coś dla siebie.
Znajdziesz nas w Opolu na ul. Krakowskiej 43

Epona
Haft komputerowy z własnych wzorów. Naszywki, koszulki, torby, plecaki.
Wszystko haftowane.

2 Towers Leatherworks
Biżuteria skórzana. Począwszy od majestatycznych smoków, które wiją gniazda
we włosach, poprzez kwiaty, motyle, bransoletki aż do kaletek. Wytłaczane i
malowane ręcznie, nigdy maszynowo.

HandMadeByTobiMilobi

PlexaFantasyStuff
Magiczne lampki na prąd, breloczki, zegary. Zarówno dla fantastów jak i fanów
chińskich bajek/ryżowych opowieści.
Buboneria
Potrzebujesz w życiu trochę sztuki? Czy to fanart czy piękny art inspirowany
słowiańską fantastyką albo nosaczami. Mamy to czego chcesz! Buboneria to

autorskie stoisko z ilustracjami Katarzyny "Owlbrom' Olbromskiej, które
możecie nabyć jako printy, przypinki, naklejki czy magnesy :)

SOWArtsy
Jesteśmy małą grupą artystów z pasją, których celem jest rozprzestrzenianie
naszych zamiłowań za pomocą własnoręcznie wykonanych fanartów i wyrobów
rękodzielniczych.
Na chwilę obecną posiadamy różnego rodzaju produkty z fandomów takich, jak;
Boku no Hero Academia
Undertale
Voltron
Homestuck
Bendy and the Ink Machine
i inne.

Akanotsubasa.Art
Oto superubertęczowe stoisko polskiej rysowniczki akanotsubasy ~
Przygotowałam dla Was grubo ponad 200 wzorów, dlatego coś dla siebie znajdą
zarówno fani JoJo, YOI, KS jak i (nie)zwykłych alpak czy też wieelu innych
fandomów ~

Tym razem gościnnie na stoisku pojawi się również Saletnik
(https://www.instagram.com/saletnikk) ~
Potrzebujesz nietypowej zawieszki/przypinki/naklejki, a jednocześnie lubisz
wspierać biednych rysowników ?... Koniecznie przyjdź do nas !:D

Golden Legend
Ponad 400 różnych minifigurek do wyboru, Funko Popy, czapki, pluszaki i inne
różności.

Myst Clothing
Ubrania i biżuteria handmade w klimacie nugoth, dark grunge, occult, mori i
pokrewne.

STRAY CAT
Pracownia STRAY CAT to miejsce, w którym Twoje pluszowe marzenia się
spełniają. Mnóstwo pluszaków w słodkim stylu. Wybierz któryś z naszych
modeli, zamów spersonalizowaną maskotkę (np. własnego kota) lub złóż
zamówienie zupełnie niestandardowe.
Przyjdź na stoisko i przekonaj się sam o jakości naszych wyrobów!

Mrumru Hand Made
Bóg stworzył motek wełny,a że motek był samotny,stworzył Bóg kota.Na końcu
uczynił Bóg człowieka by ten,gdy kot się znudzi,użył motka do robienia
rzeczy..

W pajęczej sieci
Blog recenzencki "W pajęczej sieci" zajmuje się promocją szeroko rozumianej
kultury popularnej, związanej z komiksem, grami planszowymi oraz filmem.
Na naszym stoisku znajdziecie zatem głównie komiksy, literaturę dziecięcą i
gry planszowe. Sporo nowości wydawniczych, ale także trochę staroci.
Słowem, dla każdego coś się znajdzie :)

Pako-chan
Cukier, słodkości i inne kartonowe śliczności! Serdecznie zapraszamy na
stosiko Pako-chan oraz do naszego sklepu internetowego pako-chan.com

KOTTER
Kotter to ciepłe ilustracje o kocio-ludzkich relacjach, zabawa słowem, plus
sporo nawiązań do popkultury (seriale, filmy i książki to jest to, co koty lubią
najbardziej!). Bez zadęcia, pozytywnie i dla każdego, kto po prostu kocha
kotełki:)
Kotter to również krótkie serie autorskich gadżetów - kubeczki co prawda nie
zamruczą, a torby nie ogrzeją stópek w zimny wieczór, ale na pewno poprawią
humor i nie zostawią kłaczków!

System Try
Jesteśmy grupą promującą nieznanych jeszcze światu artystów. Na naszym
stoisku znajdziecie gadżety z grafikami tworzonymi wyłącznie przez naszych
artystów~!

Mangowe
Stoisko z mangami, przypinkami, poduszkami, kubeczkami i innymi drobnymi
gadżetami dla fanów nie tylko mangi i anime, fantastyki czy Pusheena.

Uniwersytet Opolski - Games Studies
Jako studenci nowo otwartego kierunku Games Studies na Uniwersytecie
Opolskim, chcielibyśmy go pokazać szerszej publiczności. Na stoisku po za
ulotkami informacyjnymi pojawią się także 8 i 16-bitowe konsole na których
zagrać będą mogli konwentowicze, oraz słodkie upominki dla zwycięzców
naszych konkursów. Cały czas nasi studenci będą służyć pomocą, gdyby ktoś
chciałby zgłębić swoją wiedzę jak takie studia i branża gamedevu wyglądają.
Szykujemy też dla Was kilka niespodzianek, więc zaglądajcie do nas!

Incognito - Sol Invictus Komiks
Stoisko oferuje komiksy z cyklu "Incognito: Niesamowity Przypadek Pawła K."
i inne tytuły wydawnictwa Sol Invictus. Dajemy wam możliwość zapoznania
się z jedną z najciekawszych polskich serii superbohaterskich, a także
osobistego spotkania z jej rysownikiem, Łukaszem Ciżmowskim, który przez
całą imprezę będzie dyżurował na stoisku.

Kiermasz Książki Używanej
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu zaprasza na Kiermasz
Książki Używanej. W sprzedaży będzie przede wszystkim fantastyka, ale
znajdą się również tytuły z innych gatunków. Ceny książek zaczynają się już od
1 zł! Stoisko będzie obecne na konwencie jedynie w piątek.

Universal Shop
Cześć!
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników gier, cosplayu, artystycznych
gadżetów oraz przepysznych napojów.
Oferujemy Wam duży wybór gier planszowych z różnych wydawców, między
innymi:
G3, Black Monka, Portala
Lubicie przebierać się za postacie z gier lub charakteryzować się na sesję RPG,

żaden problem :)
Oferujemy Wam szeroki wachlarz cosplayow, wigów oraz soczewek.
Zmęczeni? Spragnieni? Nie ma problemu, ugościmy Was przepyszną
lemoniadą, kawą, herbatą a nawet yerbą ;)
Serdecznie zapraszamy :)

MiOhi
Gadżety z mangi i anime takie jak kubeczki, podkładki pod myszkę, przypinki
czy pluszaki, a także azjatyckie słodycze i napoje

OMA
Serdecznie zapraszamy do zakupu asortymentów o tematyce japońskiej, esportu i nie tylko! przyjdź i wybierz coś dla siebie;]

KathLily Handmade
Oferuję biżuterię ręcznie robioną inspirowaną książkami, filmami i serialami.
W ofercie mam także wianki i opaski z piankowych kwiatów i fandomowe
gadżety.

Graszki
Nasz sklep GRASZKI.PL jest sklepem online i stacjonarnym. Świetne gry w
świetnych cenach + fachowa obsługa, bo my gramy w planszówki! :) Opole,
Niemodlińska 19/30 (KARO, I piętro)

Phalanx
PHALANX to założone 21 kwietnia 2009 r. wydawnictwo, pod szyldem
którego dostarczamy graczom najlepsze gry planszowe. Ciekawy temat,
oryginalna mechanika, wykonanie na najwyższym poziomie – to cechy, które
wyróżniają nasze gry. Wydajemy wyłącznie najlepsze, wyselekcjonowane
tytuły, by zagwarantować graczom najwyższy poziom przyjemności z
rozgrywki. Od 2009 roku nasze portfolio znacznie urosło i oprócz uznanych już
gier historycznych, wydajemy też gry na znanych międzynarodowych
licencjach. Współpracują z nami zarówno światowej klasy designerzy: Martin
Wallace, Mark Simonitch, (autor Hannibal: Rome vs. Carthage), jak i
obiecujący polscy autorzy: m.in. Waldek Gumienny i Jaro Andruszkiewicz.

