
Mountain Dew och ESEN esports i nytt samarbete kring landslaget och
VM-kvalet
E-sportbolaget ESEN eSports meddelar idag att man tecknat ett avtal om samarbete med Mountain Dew kring landslaget och genomförandet av
det svenska VM-kvalet inför e-sport VM i Seoul, Sydkorea.
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E-sportbolaget ESEN eSports, Sveriges första renodlade publika e-sportbolag meddelar idag att man tecknat ett avtal med Mountain Dew. Avtalet innebär att
Mountain Dew blir 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.

- Det känns helt galet spännande att äntligen få till ett samarbete med ett så otroligt starkt internationellt varumärke som Mountain Dew. Jag tror inte folk
förstår hur stora de är. De har till och med en dryck utvecklad för gamers, Mountain Dew Game Fuel och sponsrar en uppsjö av lag och turneringar. För oss
på ESEN känns det som ett paradigmskifte att landa ett så tungt varumärke. Att Mountain Dew blir officiell partner till landslaget och VM kvalet känns stort.
Inte bara för oss utan för svensk e-sport. säger Christer Körnbäck, grundare ESEN eSports AB

- Med Mountain Dew har vi en historik av att vara involverade inom gaming. Att få denna möjlighet att sponsra det svenska landslaget är helt rätt väg för oss
att visa vår passion för e-sport i Sverige. säger Riku Pousi, marknads- och innovationschef, PepsiCo Nordics

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.
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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. 

About PepsiCo
PepsiCo products are enjoyed by consumers more than one billion times a day in more than 200 countries and territories around the world. PepsiCo generated



more than $64 billion in net revenue in 2018, driven by a complementary food and beverage portfolio that includes Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker
and Tropicana. PepsiCo's product portfolio includes a wide range of enjoyable foods and beverages, including 22 brands that generate more than $1 billion
each in estimated annual retail sales.

Guiding PepsiCo is our vision to Be the Global Leader in Convenient Foods and Beverages by Winning with Purpose. “Winning with Purpose” reflects our
ambition to win sustainably in the marketplace and embed purpose into all aspects of the business. For more information, visit www.pepsico.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. 


