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ESEN Esports inleder samarbete med mobiltillverkaren OnePlus 

 
Sändningsbolaget ESEN eSports meddelar idag att man tecknat ett avtal med mobiltillverkaren 

OnePlus. Avtalet innebär att OnePlus går in som sponsor och “officiell partner” till landslaget i e-

sport och det Svenska uttagningarna som arrangeras av SESF och ESEN eSports. Det vinnande laget 

kommer representera Sverige i det 10:e internationella världsmästerskapen i Kaohsiung, Taiwan 9-

12 November 2018. 

 

ESEN eSports, Sveriges första renodlade publika e-sportbolag, meddelar idag att de tecknat ett 

sponsoravtal med mobiltillverkaren och utmanaren OnePlus. Konkret innebär samarbetet att 

OnePlus blir “officiell partner” till det svenska landslaget i e-sport samt de svenska uttagningarna. 

ESEN esports har sedan tidigare ett flerårigt avtal med SESF om att arrangera, sända och paketera 

VM-kvalet samt landslaget i e-sport där intäkterna tillfaller ESEN esports. Man har den senaste tiden 

inlett flera samarbeten med bland annat Svenska Spel och Telia kring landslaget och dess 

uttagningar.  

 

-Det känns otroligt spännande att vi fått igång ett samarbete med OnePlus då vi länge sneglat på 

mobile gaming i kombination med e-sport. Att OnePlus utvecklat en telefon som maximerar 

prestandan för gaming passar väldigt bra för våra framtida planer. Att de dessutom sponsrar hela 

landslaget med varsin OnePlus 6 telefon ökar värdet på hela arrangemanget. säger Joakim Stenberg 

VD, ESEN eSports AB 

 

De svenska VM kvalen äger rum under Augusti och avslutas med en event-final i Stockholm i 

inledningen av September. Vinnande lag i spelen Counter-Strike, League of Legends och Tekken 7 

kommer att representera Sverige i det 10:e världsmästerskapen i e-sport som arrangeras av det 

internationella e-sportförbundet (IESF). Finalerna spelas på Kaohsiung Arena, som har plats för 

15.000 besökare där det kommer vara ca 48 deltagande nationer i Taiwans näst största stad 

Kaohsiung 9-12 November. 

 

– Vi är stolta att sponsra det svenska landslaget i e-sport. Samarbetet känns naturligt då vi har ett 

stort intresse av e-sport och vi vet att gamers uppskattar vår telefon. Gamers vill inte ha en massa 

störande notiser och applikationer i bakgrunden utan en telefon som maximerar prestandan för spel. 

Vi ser fram emot att få sponsra uttagningarna och landslaget med vår nya telefon OnePlus 6 som är 

optimerad för gaming, säger Stefan Bonnevier, kommunikationsansvarig för OnePlus. 

 -Vi i SESF välkomnar OnePlus som officiell partner till vårt VM-kval och landslag. OnePlus har visat ett 

stort intresse för e-sporten och det är hedrande att de nu vill satsa på att bygga det svenska 

landslaget tillsammans med oss, säger Magnus Jonsson, Svenska E-sportföreningen (SESF) 

 

Kontakt  



ESEN eSports  

Joakim Stenberg, vd ESEN eSports 

+46 70 772 87 72 

joakim@esenstudio.com 

 

Simon Wallin, mediekontakt Geelmuyden Kiese 

+46 70 314 7371 

simon.wallin@gknordic.com 

 

SESF 

Magnus Jonsson, ordförande SESF 

+46 704 333 120 

magnus.jonsson@sesf.se 

 

OnePlus 

Stefan Bonnevier 

Kommunikationsansvarig, OnePlus Norden 

+46 73 70 27 841 

stefan.bonnevier@oneplus.com 

 

Om ESEN eSports 

ESEN eSports AB är Sveriges första renodlade publika e-sportbolag där alla kan vara delägare. ESEN är 

ett av Sveriges största sändningsbolag för e-sport och gaming. ESEN producerar stora 

esportturneringar som till exempel King of Nordic samt gör och sänder turneringar på evenemang 

som Copenhagen Games, datorfestivalen Birdie, Digitaly X och DreamHack.  

Om OnePlus 

OnePlus är en global mobiltillverkare som utmanar konventionella teknikkoncept. OnePlus skapades 

runt mantrat "Never Settle", och skapar enastående designade telefoner av hög kvalitet och med 

högpresterande hårdvara. OnePlus frodas i att skapa starka band och att utvecklas tillsammans med 

sina användare och fans. För mer information, besök oneplus.com. 

 

Om SESF 

Svenska E-sportföreningen (SESF) är ett förbund med syfte att främja e-sport i Sverige. SESF 

grundades 2008 och blev 2011 medlem i the International Esports Federation (IESF). SESF är därmed 

Sveriges röst i IESF och arrangerar även varje år kvalet till IESF:s världsmästerskap. Sedan 2015 finns 

SESF även representerat i IESF:s styrelse.  

 

Om IESF 

IESF World Championship arrangeras av det internationella e-sportförbundet IESF. 

Världsmästerskapet är ett årligt evenemang som tidigare bland annat ägt rum i Rumänien, 

Azerbadjan, Indonesien och Busan. IESF grundades i Sydkorea och har idag expanderat till 48 

medlemsländer. Svenska esportförbundet SESF är sedan 2011 medlem i IESF och har en representant 

i styrelsen. 
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