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Gaming
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Tanken bag dette
event
eSport har i de sidste mange år været i kæmpe vækst og denne tendens er kun
stigende. Fænomenet eSport, der omhandler turneringer (ikke salg af spil),
omsætter for over 3 milliarder kroner hver eneste år. Ifølge en rapport fra
analysefirmaet Newzoo vil det tal vokse til over 7 milliarder kroner i 2019. Det
har altså udviklet sig til at være en enorm sportsgren på verdensplan og en
milliardindustri.
Grundet denne store interesse for eSport afholder vi et stort eSport event her i
Aarhus, hvor der vil være mere end 100 turneringsdeltagere og forventes et
tilskuertal på over 1.000 tilskuere i løbet af eventet.
Som en del af dette event har du muligheden for at styrke din virksomhed og
øge din eksponering ved at blive sponsor til vores begivenhed. Her tilbyder vi en
række muligheder, som vi med glæde vil præsentere og snakke med jer om.
Vi tilbyder en lang række muligheder for eksponering til eventet, der kan øge
bevidstheden og synligheden hos jeres målgruppe. En hal fyldt med motiverede
deltagere og interesserede tilskuere vil forstærke jeres genkendelighed. Dertil
vil eventet blive streamet på diverse sider, hvilket vil øge synligheden omkring
dit firma. Vi kan tilbyde en pakke som passer netop jer og vil gøre alt for at
opfylde jeres forventninger. Tal med os og fortæl om jeres ønsker og hør
nærmere om mulighederne.

Info om eSport
85% af
tilskuerne til
events er 1834 år

82% af disse
er mænd

eSport har
kæmpe vækst

175 millioner
seere til
turneringer på
verdensplan

CS:GO

Hold baseret
skydespil
5 VS 5

Først til
16 runder
vinder

100.000+
danske
spillere

500.000+ er
online hvert
minut, globalt

eSport er i rivende
udvikling. Det samme
gælder for spillet CS:GO.
Antallet af spillere stiger
og stiger, hvilket også er
tilfældet i Danmark. Der
er 100.000+ danske
spillere.

Der er 150
deltagende spillere
af hold på 5 personer,
som skal konkurrere
mod hinanden på
kryds og tværs.
Eventet vil blive
livestreamet på
Twitch, LED storskærme
og andre platforme under
hele eventet.

Der vil i løbet af eventet være 1.000+
tilskuere. Man har som tilskuere
mulighed for at blive underholdt med en
masse lækre kampe samt mulighed for at
deltage til forskellige aktiviteter i løbet af
eventet.

Haloversigt

”Vi har brug for sponsorer i eSport branchen i
og med eSport er i stor vækst. Det handler
om at slå til på det rette tidspunkt.”
- Michaela Lintrup, professionel gamer

”Man har mulighed for at
influere nogle yngre
målgrupper, som ellers er
svært at ramme med
markedsføring”
- Lars Seier, TV2 SYD 2017

esport@sponsor-salg.dk

Vi håber at I vil være en del af
denne nye spændende verden.
eSporten er kommet for at
blive, så hop med på rejsen.
Vi håber at det har vakt jeres
interesse. Hvis I har nogle
spørgsmål eller der er noget I
gerne vil høre mere om, er I
mere end velkomne til at tage
kontakt til os.
Vi ser frem til at tale videre
sammen.

28 58 48 25

Nørre Allé 78, 8000 Aarhus C

Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov

