
Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- 
eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för 
att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. 

Red Reserve är, genom sammanslagningen med Community Entertainment, Skandinaviens första noterade e-sportföretag. 
Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive,  Call of Duty och Hearthstone 
samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.

PRESSMEDDELANDE Stockholm 2018-06-15

Community Entertainment Svenska AB (publ):
Red Reserve lanserar ny klädkollektion 
i samarbete med ULT  
Nu lanserar e-sportbolaget Red Reserve, som ägs av 
Spotlightnoterade Community Entertainment (publ), sin nya 
klädkollektion. Kollektionen, som givetvis är e-
sportinspirerad, är framtagen i samarbete med ULT, en del av 
Ultimate Media Ventures-koncernen (UMV), som även är en av 
Red Reserves sponsorer. 

– Nu är första delen av kollektionen på plats. Perfekt tajming, då Red
Reserve kommer att spela väsentliga roller i helgen på såväl Dreamhack
Summer i Jönköping med vårt nya CL-lag och våra Hearthstone-spelare
som på CWL Pro League i Anaheim, Kalifornien, med vårt framgångsrika
COD-lag, säger Patrik Andersson, CEO på Red Reserve.

Kollektionen finns till försäljning senare ikväll på 
ULTs hemsida (https://ultesports.com/product-
category/apparel/teams/red-reserve/) och 
innehåller bland annat matchtröjan, hoodies och 
T-shirts. Den nya kollektionen kommer även att
säljas på plats i MLG Store under CWL Pro
League i Anaheim.

– Red Reserve, våra starka lag och spelare har
100 000-tals följare över hela världen. Jag
hoppas och tror att många av dem gärna klär sig
i Red Reserve-kläder, säger Patrik Andersson.

För ytterligare information, kontakta:  
Patrik Andersson, CEO Red Reserve, tfn +46 769-47 73 66, e-post: patrik@redreserve.org 
Olav Törnblom, vd Community Entertainment, tfn +46702–190 406, e-post: olav@comentab.se 

www.comentab.se 
www.redreserve.org  
www.dreamhack.com/summer 

Läs mer i pressmeddelandet från 18 april.
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