Budapest, 2018. április 27.

A Vodafone és az ESL nemzetközi e-sport partnerséget kötött
A Vodafone partneri megállapodást kötött az ESL-lel, a világ legnagyobb e-sport
vállalatával, melynek keretében támogatni fogja az ESL kiemelt rendezvénysorozatait, az
Intel® Extreme Masters-t, az ESL One-t és az ESL Pro League-t.
Az e-sport az egyik leggyorsabban fejlődő nemzetközi sportág: a világ minden részén rendeznek
arénákat megtöltő ESL tornákat, ahol a világ legjobb játékosai és csapatai versengenek
egymással élőben, miközben szurkolók milliói követik őket online.
Az ESL-lel való együttműködés jól példázza, hogy a Vodafone nemzetközi hálózata hogyan képes
összekötni a játékosokat és a szurkolókat akár 25 országból, amelyekben a Vodafone több mint
500 millió mobil-, – beleértve 104 millió nagysebességű, 4G kapcsolatot – illetve 19 millió
vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel rendelkezik. Ezen felül jó alapot
biztosít az új, 5G-s technológiák fejlesztéséhez, amelyek minden bizonnyal teljesen át fogják
alakítani a számítógépes játékok világát.
A Vodafone az ESL-lel közösen több olyan kezdeményezést is támogatni fog, amely előmozdítja
a diverzitást, valamint a nők részvételét a hagyományosan férfiak által dominált e-sport
világában. A Vodafone idén májusban, a Sidney-ben megrendezésre kerülő IEM női e-sport
versenyeinek prémium partnere lesz, és a világ vezető női e-sportolóival együttműködve világít rá
a sportágban rejlő karrierlehetőségekre.
Serpil Timuray, a Vodafone Csoport operatív és stratégiai igazgatója elmondta: ‘Nagy örömünkre
szolgál, hogy megkezdtük a közös munkát az ESL-lel, illetve az is, hogy az e-sport egyik
legnagyobb nemzetközi hálózatát hozhatjuk létre egy olyan időszakban, amikor a sportág
közönsége ilyen gyors ütemben bővül. Az új technológiák egyre kiemelkedőbb élményt
nyújtanak, én pedig személy szerint alig várom, hogy csatlakozhassak azokhoz az ESL e-sport
versenyeket néző ügyfeleinkhez, akik 25 országból követhetik kedvenceiket otthonról vagy akár
a mobiljukról.”

„Nagyon örülünk, hogy új telekommunikációs partnerünkként a Vodafone-nal működhetünk
együtt különféle rendezvények kapcsán” – mondta Ralf Reichert, az ESL vezérigazgatója. „A
Vodafone-hoz hasonlóan mi is izgalommal várjuk, hogy még több embert kapcsolhassunk össze,
és az e-sport területén még tovább fokozhassuk a diverzitást azáltal, hogy a profi játékosoknak, a
szurkolóknak és az ESL munkatársainak is jobb technológiai feltételeket teremtünk. Emellett
vállalati társadalmi felelősségvállalási projektekkel szeretnénk az e-sportot szélesebb körben
népszerűsíteni. A Vodafone teljes erejével és tudásával elkötelezett az ESL támogatása mellett,
aminek nagyon örülünk.”
A Vodafone az alábbi globális események kapcsán tölt be prémium partneri szerepet, melyek
köre a jövőben további rendezvényekkel fog bővülni:


IEM Sydney – 2018. május, Ausztrália



ESL One Birmingham – 2018. május, Egyesült Királyság



ESL One Köln – 2018. július, Németország

A Vodafone ESL-lel való együttműködése tartalmaz egy új, broadcast-szegmenst is, ‘The
Vodafone View’ néven, továbbá tartalmi és reklámcélú közös aktivitásokat az eseményeken.
Az ESL partnerség része a Vodafone azon törekvésének, hogy egyre intenzívebben legyen jelen
az e-sport területén, a “Vodafone Giants” spanyolországi, vagy a legsikeresebb németországi profi
e-sport csapat, a Mouse-sport támogatása mellett.
A globális tartalomközpontról, az e-sport-ról, illetve a Vodafone és az ESL közötti partnerségről
további információk találhatók a playfaster.vodafone.com címen.
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A Vodafone-ról
A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs szolgáltatójaként széleskörű szolgáltatásokat nyújt,
beleértve hang-, üzenet-, adat- és vezetékes kommunikációt. A Vodafone Csoport 25 országban van jelen
mobilszolgáltatásaival, és további 49-ben rendelkezik partnerhálózattal, valamint 18 piacon kínál vezetékes
szolgáltatásokat. 2017. december 31-ei állapot szerint a Vodafone Csoport közel 530 millió mobil-, illetve közel 20
millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel rendelkezik, beleértve Indiát, illetve a Vodafone
vegyesvállalatainak és társvállalatainak összes ügyfelét is. További információk: www.vodafone.com. A Vodafone
Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését.
A Vodafone Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs,
mobilinternetes és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.

Az ESL-ről
Az ESL, amely az MGT globális digitális szórakoztató vállalatcsoport része, a világ legnagyobb e-sport vállalata, amely
számos online és offline versennyel piacvezető a legnépszerűbb videojátékok körében. Nagy ismertségnek örvendő,
brandelt nemzetközi és országos ligákat és tornákat bonyolít le, amilyen pl. az Intel® Extreme Masters, az ESL One,
az ESL National Championships és más egyéb rangos, stadionokat megtöltő rendezvények, valamint kezdő amatőr
kupák, ligák és matchmaking rendszerek. Az ESL a számítógépes játéktechnológia, a rendezvényszervezés, a reklám
és a televíziós produkciók terén a szolgáltatások széles skáláját kínálja, teljes mértékig kielégítve az e-sportökoszisztéma igényeit. Észak-amerikai, németországi, oroszországi, franciaországi, lengyelországi, spanyolországi és
kínai irodáival, valamint számos más országban meglévő partnereivel, igazi globális lábnyommal rendelkezik.
(www.eslgaming.com)

