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Telia sponsrar svenska landslaget i esport
Telia ökar sitt engagemang i svensk e-sport och går in som officiell partner
till det svenska landslaget och SESF's svenska VM-Kval. Partnerskapet sker
via e-sportbolaget ESEN eSports och blir en del av Telias satsning för att
främja svensk e-sport inför de svenska VM-kvalen i Sverige under augusti och
det kommande internationella världsmästerskapet i Kaohsiung, Taiwan i
november.
Redan i början av 2000-talet lades den digitala utvecklingen grunden för en

snabb etablering av den svenska e-sporten. Telia var tidigt med och kopplade
upp både e-sport och spelupplevelser i världsklass. Idag är Sverige sedan
länge ledande inom e-sport och Telia väljer nu att som officiell partner stötta
den fortsatta svenska framgången inför VM.
– ESEN arbetar målmedvetet för att etablera e-sporten som en erkänd sport
och för att bygga upp strukturer så att fler spelare ges möjlighet att tävla i
den sport de brinner för. Vi har som vision att få till ett OS, VM, EM och SM
för e-sporten - och genom samarbetet med Telia, som lagt grunden för
Sveriges digitala infrastruktur, tar vi ett stort steg i rätt riktning, säger Joakim
Stenberg VD, ESEN Esports AB.
Det svenska VM-kvalet pågår mellan den 8–28 augusti och avslutas med en
final i Stockholm den 1–2 september. Det vinnande laget kommer att
representera Sverige i den 10:e upplagan av de internationella
världsmästerskapen i Taiwans näst största stad, Kaohsiung. Finalerna
arrangeras av det internationella e-sportförbundet, IESF och pågår mellan
9–12 november 2018 i Kaohing Arena - med plats för 15 000 besökare och
uppemot 48 deltagande nationer.
– Vi i SESF är väldigt glada och stolta över att få med Telia som officiell
partner till vårt VM-kval och vårt landslag. Telia har under många år levererat
tjänster och produkter som använts av e-sportare i hela landet. Telia är helt
enkelt en av grundstenarna i svensk e-sport. Att de nu stöttar landslaget
känns därför helt magiskt, säger Magnus Jonsson, Svenska E-sportföreningen
(SESF).
– Det känns naturligt för oss som ledande aktör inom digitaliseringen att
vara en del av e-sportens utveckling. Att sponsra det svenska landslaget i esport känns också lite extra härligt efter den här sommaren och de svenska
VM-framgångarna. Nu fortsätter e-sport att växa och det gör även spelarnas
behov, något som är relevant för oss i utvecklingen av nya tjänster och
produkter. Att stötta landslaget och VM-kvalen känns därför som ett bra
första steg, säger Anders Tillander, chef för Telias konsumentaffär.
Det nya sponsorskapet gäller från och med augusti och hela 2018.
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Om ESEN eSports
ESEN eSports AB är Sveriges första renodlade publika e-sportbolag där alla

kan vara delägare. ESEN är ett av Sveriges största sändningsbolag för e-sport
och gaming. ESEN producerar stora e-sportturneringar som till exempel King
of Nordic samt gör och sänder turneringar på evenemang som Copenhagen
Games, datorfestivalen Birdie, Digitaly X och DreamHack.
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 och Busan. IESF grundades i
Sydkorea och har idag expanderat till 48 medlemsländer. Svenska
esportförbundet SESF är sedan 2011 medlem i IESF och har en representant i
styrelsen.
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.

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag.
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av
världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala
ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få
tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året
om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi
miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har
bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare
våra kunder. Läs mer på www.telia.se
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