
Cooler Master blir officiell partner till landslaget och VM-kvalet
E-sportbolaget ESEN eSports meddelar idag att man tecknat ett avtal om samarbete med Cooler Master kring landslaget och genomförandet av
det svenska VM-kvalet inför e-sport VM i Seoul, Sydkorea.

Foto: ESEN Esports, VM finalerna 2018, Kaohsiung, Taiwan - Landslaget i CS:GO - Silvermedaljörer -  Från vänster:
Hugo ”ZER” Halvorsen, Hugo ”HugoXD” Hallgren, Alfred ”RuStY” Karlsson, Aron ”xajdish” Fredriksson och Benjamin ”Bendji” Söderena.

E-sportbolaget ESEN eSports, Sveriges första renodlade publika e-sportbolag meddelar idag att man tecknat ett avtal med Cooler Master. Avtalet innebär att
Cooler Master går in som officiell partner till landslaget och dess nationella VM-kval som arrangeras av e-sportförbundet SESF och ESEN eSports. Landslaget
i e-sport kommer representera Sverige i det 11:e internationella världsmästerskapen i Seoul, Sydkorea 11-15 december 2019. ESEN eSports har sedan tidigare
ett flerårigt avtal med Svenska E-sportföreningen, SESF, kring rättigheten att arrangera, sända och paketera VM-kvalet.

- Vi på Cooler Master är väldigt stolta över att gå in som officiell partner för det svenska landslaget 2019. E-sportmarknaden har vuxit otroligt mycket de
senaste åren, inte minst i Sverige och det känns som en självklarhet för oss som är en nära communityt att supporta vårt svenska landslag i e-sport.  säger
Filip Kristersson - Marketing Executive Nordic Region, Cooler Master

Det svenska VM-kvalet startar den 12 oktober med flera onlinekval och avslutas med en eventfinal den 26 oktober i ESEN studios lokaler, Stockholm.
Vinnande lag kommer att representera Sverige i det 11:e världsmästerskapet som arrangeras av det internationella e-sportförbundet IESF. I år spelas VM i
spelen Dota 2, Pro Evolution Soccer samt Tekken 7. VM-finalerna går av stapeln i Sydkoreas huvudstad Seoul den 11–15 december och kommer spelas
mellan medlemsländerna i IESF, för närvarande 54 nationer.

- Vi är stolta över att Cooler Master går in som officiell partner till det svenska VM-kvalet och landslaget i e-sport. Cooler Master är ett företag  med passion
för gaming som under de senaste 25 åren varit med och förhöjt spelarnas upplevelse. Att ett bolag med så djup förankring inom communityt väljer att gå in
som officiell partner känns som en kvalitetsstämpel för landslaget och vårt arrangemang kring VM-kvalet.  säger Joakim Stenberg VD, ESEN eSports AB
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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. 

Om Cooler Master
Cooler Master har delat med sig av sin passion för spel sedan 1992. Detta taiwanesiska företaget producerar delar och tillbehör till datorer såsom chassi, PSU,
vatten- och luftkylning samt tangentbord, headset och möss. Företagets vision är att skapa produkter som förbättrar upplevelsen när man bygger sin egen PC.
Cooler Master lever för spel, och arbetar dagligen för att vara ledande inom e-sport genom nytänkande vid tillverkningen av komponenter. Läs mer på



Cooler Master lever för spel, och arbetar dagligen för att vara ledande inom e-sport genom nytänkande vid tillverkningen av komponenter. Läs mer på
www.coolermaster.com

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
esportförbundet 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. 


