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Gamers reinvented
HP onthult sponsoring Julia ‘Juliano’ Kiran bij Intel Extreme Masters

03 MAART 2017, AMSTELVEEN

SAMENVATTING

HP sponsort Julia Kiran bij Intel Extreme Masters

Vandaag kondigt HP een nieuwe sponsoring aan met een van ‘s werelds bekendste CS:GO

players, Julia ‘Juliano’ Kiran. Als in-game leader van Team Secret, wonnen Julia en haar

team de eerste plaats bij de Electronic Sports World Championship tijdens de Paris Games

Week in oktober 2016.

Julia's vaardigheid, die groter is dan die van veel van de mannelijke professionals, leidde

haar in tal van wedstrijden naar de overwinning. Niet voor niets heeft ze inmiddels dan ook

een sterke fanbase op social media en Twitch, zowel in haar thuisland Zweden als in de rest

van de wereld.

Om deze samenwerking te vieren, ontmoet Julia haar fans bij de OMEN by HP booth (B2) op

de Intel Extreme Masters in Katowice, Polen, op zaterdag 4 maart. Een aantal gelukkige

gamers krijgt zelfs de kans haar ter plekke uit te dagen voor een live wedstrijd.

"Ik ben blij de eerste vrouwelijke eSports-speler te zijn die met HP werkt en kijk er enorm

naar uit om ambassadeur te worden voor OMEN by HP gamingproducten", zegt Julia. "Door

mij te sponsoren helpt HP de definitie van een eSports-gamer opnieuw uit te vinden en uit

te breiden. De boodschap is hiermee duidelijk: het is oké om anders te zijn en gamers

bestaan er in alle soorten en maten. Sommige opmerkingen die ik online ontvang hebben

me laten zien dat mensen hele achterhaalde ideeën hebben van wat een gamer goed

maakt. Deze ideeën zouden we vaker publiekelijk moeten aanvechten."

De relatie tussen HP en Julia benadrukt HP’s doel om zich in te zetten voor cutting-edge,

high-performance gamingproducten, in samenwerking met 's werelds beste eSports-

gamers.

"We zijn heel enthousiast over deze nieuwe sponsoring. Julia is een van de meest

prominente eSports-spelers ter wereld. Zij vertegenwoordigt de veranderende definitie van

‘een gamer’", zegt Caroline Llahona, consumer marketing director, Personal Systems, HP

EMEA. "Met de OMEN by HP gamingproducten willen we gamers motiveren de beste te zijn,

met een next-level performance en een plek aan de top, net als Julia. Het is fantastisch om

met haar samen te werken en een aantal van de kwesties te belichten die de verschillende

soorten gamers beïnvloedt. Er komt meer aan, watch this space."

HP lanceerde de samenwerking bij IEM door Julia een op maat gemaakt OMEN X-systeem

aan te bieden.
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OVER HP NEDERLAND

HPInc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd enoveral. Met ons portfolio

van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen endiensten, creëren wij belevingen die indruk

maken. Meer informatie over HP (NYSE:HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.
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