
FMG landar sin första affär för ESEN på rekordtid
Sändnings- och produktionsbolaget ESEN eSports AB (”Bolaget”) meddelar idag att deras nya säljpartner FMG nu landat sin första affär för
Bolagets huvudprodukt, det nordiska mästerskapet King of Nordic.

Sändnings- och produktionsbolaget ESEN eSports, meddelar idag att deras nya säljpartner, Future Media group (FMG) efter en kortare tid landat sin första
affär med en ännu ej namngiven kund för nordens största CS:GO-turnering, King of Nordic. Parterna har valt att ännu inte offentliggöra kunden, men
meddelar att samarbetet sträcker sig över tio veckor med option på förlängning för resterande året 2020.

-        Det känns fantastiskt att samarbetet med FMG gett resultat så snabbt. Att knyta till sig nya kunder är en process som kan ta allt från ett par månader till
flera år. FMG har lyckats med att få till avslut på drygt en månad. Detta bekräftar för oss att FMG har det vi söker hos en säljpartner. Den feedback vi fått är
att det känns väldigt positivt på marknaden och att de har flera nya kunder i pipelinen, vilket bådar gott för framtiden. Som jag sagt tidigare; ESEN och FMG
är en perfekt match. - Säger Joakim Stenberg, VD ESEN eSports.

-        Eftersom vi inte jobbat med Esport tidigare hade vi svårt att bedöma hur lång tid det skulle ta att landa nya affärer, men med King of Nordics portfölj
var vi säkra på att kunna uppnå resultat. Erbjudandet är ett av de absolut mest konkurrenskraftiga inom nordisk Esport-marknadsföring, och med tanke på den
positiva respons vi fått från marknaden har vi stora förhoppningar på fler affärer inom kort. - Linus Wennerström, VD och grundare FMG

Medieköpare som vill veta mer om erbjudandet i nordens största CS:GO turnering kan höra av sig till: linus.wennerstrom@framtidsmedia.se
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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



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 Future Media Group
FMG är specialister på att hjälpa medieägare och tillväxtbolag att driva nya intäkter genom affärsutveckling, produktutveckling och försäljning. I nära
samarbete med sina partners utvecklar FMG nya annonsformat, medielösningar och marknadsföringskoncept, och tar ut lösningarna till rätt målgrupp via sina
olika säljorganisationer, specialiserade på olika typer av produkter och kundsegment. Bland FMG:s nuvarande partners finns dels större mediehus såsom
Bonnier och Stampen, samt nischade aktörer såsom Preglife (Nordens ledande gravid-app) och den digitala veterinär-tjänsten Firstvet. FMG har kontor i
Stockholm och Oslo, omsätter idag ca 150 msek, och har drygt 100 medarbetare.

Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Information lämnades, genom styrelsens försorg, för
offentliggörande den 5 december 2019.


