
ESEN eSports anordnar e-sporten på datorfestivalen Birdie för tredje året i rad 

ESEN eSports AB (”ESEN eSports” eller ”Bolaget”) arrangerar för tredje året i rad e-sport på Sveriges äldsta datorfestival Birdie. Bland
turneringarna finns bland annat King of Nordic Open i Counter-Strike som sponsras av Cleandrink, Zowie, KFC och Xtrfy och har en prispott
på 100 000 SEK.

Förra året nådde ESEN eSports ut till över 100 000 tittare med sina e-sportproduktioner på datorfestivalen Birdie. I år har de återigen ansvaret att arrangera
och sända e-sportproduktionerna som flera välkända varumärken tecknat avtal för att synas i.

– Förra årets tittarsuccé har gjort att vi i år kunnat knyta till oss starka, välkända annonsörer som vill synas i våra sändningar från Birdie. Vårt långsiktiga
och lyckade samarbete har gjort att festivalen numera blivit en av höjdpunkterna för oss på året, säger Joakim Stenberg, vd på ESEN eSports.

– ESEN eSports är den produktionspartner som vi samarbetar med eftersom de alltid bidrar med hög produktionskvalité, ett smidigt samarbete och stor
kunskap inom e-sport och live-produktion. Förra året var ett lyckat år för Birdie och vi ser fram emot att göra en minst lika bra datorfestival i år, säger Viktor
Knaust Ordförande på datorfestivalen Birdie.

Fler elitspelare deltar i King of Nordic Open på Birdie

King of Nordic Open på Birdie är en öppen turnering i CS:GO som arrangeras och produceras av ESEN eSports och spelas mellan 30 maj - 1 Juni.
Turneringen är en av Sveriges mest prestigefyllda turneringar och har en prispott på 100 000 SEK. Bland de som tävlar finns flera kända elitspelare.
Sändningarna kan följas på kanalen www.twitch.tv/kon_cs
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Om ESEN eSports
ESEN eSports är ett av Sveriges största esportbolag med en komplett infrastruktur för esport vilket innefattar egen esportarena, eventlokal,
turneringsplattform, studio och tv-produktion med över 250 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.


