
ESEN och Svenska Spel i fortsatt samarbete kring landslaget i e-sport
E-sportbolaget ESEN eSports meddelar idag att man fortsätter samarbeta med Svenska Spel kring genomförandet av det svenska VM-kvalet i e-
sport inför VM i Seoul, Sydkorea.
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ESEN eSports, Sveriges första renodlade publika e-sportbolag, meddelar idag att de fortsätter  samarbeta med Svenska Spel inför det 11:e VM i e-sport
Sydkorea. Konkret innebär samarbetet att Svenska Spel stöttar ESEN eSports produktion och aktivering i samband med genomförandet av det svenska VM-
kvalet i e-sport. ESEN eSports har sedan tidigare ett flerårigt avtal med Svenska E-sportföreningen, SESF, kring rättigheten att arrangera, sända och paketera
VM-kvalet. Svenska Spel är i sin tur huvudsponsor för SESF och det svenska e-sportlandslaget.

– Vi tror starkt på svensk e-sport och avtalet med SESF ger oss unika aktiveringsmöjligheter. Kan vi dessutom vara med och bidra till att höja intresset och
statusen för e-sportlandslaget så är det positivt. Vi är stolta över landslagets framgångar under det senaste året med medaljer i både VM och EM, och vi har
därför valt att utöka samarbetet något ytterligare i år, säger Jimmy Sandberg, projektledare sponsring Svenska Spel.

Det svenska VM-kvalet äger rum under oktober och avslutas med en eventfinal den 26 oktober i Stockholm. Vinnande lag kommer att representera Sverige i
det 11:e världsmästerskapet i e-sport som arrangeras av det internationella e-sportförbundet IESF. IESF har cirka 54 deltagande medlemsnationer som
kommer att göra upp om årets medaljer i spelen Dota 2, Pro Evolution Soccer samt Tekken 7. VM-finalerna går av stapeln i Sydkoreas huvudstad Seoul den
11–15 december. 

– Vad det behövs mer av på nationell nivå är engagemang från företag, varumärken och vuxna. Att vuxenvärlden bryr sig om och respekterar ungdomars
största passion och intresse. Därför är det otroligt glädjande att Svenska Spel som varit en så betydande del i att bygga upp svensk idrott också väljer att satsa
på framtidens sport.  Efter succén från föregående år känns det otroligt bra att få förnyat förtroende att samarbeta kring VM-kvalet och dess uttagningar av
det svenska landslaget i e-sport, säger Joakim Stenberg, VD ESEN eSports. 
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Om ESEN eSports

ESEN eSports är ett av Sveriges största e-sportbolag med en komplett infrastruktur för e-sport vilket innefattar egen e-sportarena, eventlokal,
turneringsplattform, studio och tv-produktion med över 250 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största
e-sportturnering "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.

Om Svenska Spel

Svenska Spel är hela Sveriges spelbolag, med en vision om att spel ska vara till glädje för alla. Koncernen omfattar tre affärsområden: Sport & Casino med
välkända varumärken som Stryktipset och Oddset, affärsområde Tur med favoriterna Triss och Lotto, samt Casino Cosmopol & Vegas med fyra
internationella kasinon och Vegas värdeautomater på restauranger och bingohallar. Svenska Spel är Sveriges största idrottssponsor på både elit- och
gräsrotsnivå. Koncernen har cirka 2 100 anställda, med huvudkontor i Visby. För mer information: www.svenskaspel.se

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, Korea och Taiwan. IESF grundades i Sydkorea och har idag expanderat till 54 medlemsländer. Svenska e-
sportföreningen SESF är sedan 2011 medlem i IESF och har en representant i styrelsen. För mer information, besök www.ie-sf.org

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. 


