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JBL Quantum Cup zet een tandje bij in tweede
editie
Drie dagen vol actie en kans op grote prijzen

Amsterdam, 23 november 2021 - Het JBL Quantum Cup gaming-toernooi keert in

december terug, groter dan ooit. De cup nodigt gamefans van over de hele wereld

uit om vanaf 17 december drie dagen lang te kijken, te spelen én te winnen. Voor

het toernooi werkt JBL opnieuw samen met ESL, de grootste E-sports-organisatie

ter wereld, om zo fans  nog meer mogelijkheden te bieden het op te nemen tegen

de profs. Voor Europese gamers is er de langverwachte terugkeer van Fortnite.
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Fans krijgen de kans om de topnamen in E-sports - waaronder het 100 Thieves Fortnite-team -

tegen elkaar te zien strijden. Hiernaast krijgen ze zelf de kans om mee te doen aan het

wereldwijde Fortnite-toernooi van de JBL Quantum Cup. Alle actie is live te volgen op het

Twitch-kanaal van JBL. Voor meer informatie en een gedetailleerd wedstrijdschema kunnen

fans terecht op JBLQuantumCup.com.

Op 27 en 28 november krijgen gamers van over de hele wereld de kans om te strijden voor een

felbegeerde plek in het wereldwijde JBL Quantum Cup  Fortnite-toernooi, waarvoor regionale

kwalificatierondes worden gehouden in Europa, Noord-Amerika en Azië. Om de strijd op te

voeren, zijn de lobby's uitgebreid en bieden deze nu ruimte aan 200 duo's. De 25 beste duo's

gaan door naar drie kwalificatierondes en vervolgens naar het JBL Quantum Cup Fortnite-

kampioenschap op 17 december. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu hier aanmelden. De

inschrijvingen sluiten 25 november. 

JBL zal tijdens het wereldwijde evenement in het hart van de E-sportswereld staan met de beste

professionele teams, hosts en entertainers. Deelnemers kunnen in contact komen met

JBL ambassadeurs en professionele gamers - zoals Doigby, Keebabb, Pain en Royalistiq - en

genieten van speciale JBL.nl promoties en prijsuitreikingen tijdens de stream. Naast de

felbegeerde titel van JBL Quantum Cup kampioen, zijn er ook dit jaar geldprijzen te winnen,

waaronder in totaal 35.000 dollar voor elk regionaal Fortnite-kampioenschap. Wereldwijd

komt dit neer op een geldprijs van meer dan 100.000 dollar.

"We zijn voortdurend op zoek naar manieren om fans en de beste namen in E-
sports samen te brengen. In dit tweede jaar tilt JBL de JBL Quantum Cup naar
een hoger niveau door amateurgamers nog meer kansen te geven om naast
de profs te spelen. Fans vroegen om grotere lobby's in de JBL Fortnite-
competitie, dat hebben we kunnen realiseren." 
— Ralph Santana, Executive Vice President en Chief Marketing Officer bij HARMAN.

The Last Stop: Europa's laatste kans om de finale te bereiken

Geen finale plek veroverd tijdens de kwalificaties? Niet getreurd - het toernooi van dit jaar geeft

de Europese deelnemers nog een extra kans om de eindronde te halen via The Last Stop: De top

10 duo's krijgen een rechtstreeks ticket naar de finale. The Last Stop vindt plaats op 3 december

en wordt verdeeld over 5 verschillende arena's. Grijp je kans om te winnen en schrijf je hier in

om mee te doen aan The Last Stop.

https://www.twitch.tv/jbl_audio
https://www.jblquantumcup.com/
https://play.eslgaming.com/fortnite/jbl-quantum-cup-2021
https://uk.jbl.com/TheLastStop.html


OVER JBL

JBL maakt muziek voelbaar en geeft vorm aan de meest epische momenten van het leven. Van iconische
evenementen zoals Woodstock en concerten in Madison Square Garden, tot aan jouw eigen weekendtripjes.
Dankzij bekroonde audiotechnologie til je met een JBL product die speciale momenten naar een hoger niveau.
Met al 75 jaar ervaring en leidend in innovatie, combineert JBL een gedurfde visie op de toekomst met de passie

JBL Quantum Cup Timeline

- 25 november: Sluitingsdatum inschrijving voor kwalificatiewedstrijden

- 27-28 november: Regionale kwalificatierondes

- 3 december: The Last Stop, Europa

- 17 december: Fortnite Europa, vanaf 18.00 uur

- 17-19 december: Fortnite Azië-Pacific en Fortnite Noord-Amerika CS: GO Azië-Pacific; Apex

Legends Noord-Amerika Dag 1 en Dag 2
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en het talent van technici en ontwerpers van over de hele wereld. Daarnaast werkt JBL samen met toptalenten
op het gebied van muziek, sport en e-sports. De toonaangevende JBL sound laat mensen niet alleen naar
muziek luisteren, het laat ze muziek beleven. 

JBL

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_jbl
https://news.jbl.com/
http://news.jbl.com/nl-NL/

