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JBL Quantum Cup: Nå blir den
verdensomspennende turneringen enda større
Tre dager med action og flere muligheter for seere og spillerne til å vinne
store premier.

Oslo, Norge – 23. november 2021 – I desember er JBL Quantum Cup tilbake i enda større

skala. Turneringen arrangeres 17.–19. desember, og gaming-fans verden over er invitert til å se,

spille og vinne. JBL har nok en gang inngått et samarbeid med ESL, den største esport-

organisasjonen i verden, for å styrke JBL Quantum Cup og gi fans enda flere muligheter til å

spille mot proffe.

 

JBL Quantum Cup 2021: De fine detaljene

⏲

https://news.jbl.com/
https://news.jbl.com/images/407161


Deltakerne vil få muligheten til å se noen av de største navnene innen esport – inkludert

Fortnite-laget, 100 Thieves – konkurrere, og få sjansen til å spille i JBL Quantum Cups globale

Fortnite-turnering. Seerne kan også få med seg all spenningen direkte på JBLs Twitch-kanal.

Mer informasjon og en detaljert matchup-plan er tilgjengelig på JBLQuantumCup.com.

 

På den 27. og 28. november, vil aspirerende gamere verden rundt ha muligheten til å

konkurrere om en ettertraktet plass i den globale JBL Quantum Cup Fortnite-turnering, med

regionale kvalifiseringsrunder i Europa, Nord Amerika og Asia. For å øke konkurransen, vil JBL

utvide lobbyene til å imøtekomme 200 duoer, hvor de 25 beste duoene vil avansere gjennom tre

runder med kvalifisering, og så gå videre til JBL Quantum Cup Fortnite-mesterskapet den 17.

desember. Registreringen har nå åpnet og interesserte spillere kan melde seg på her, frem til

den 25. november.

Gjennom det globale arrangementet, vil JBL by på et tettpakket program med de beste lagene,

vertene og profilene fra esport-verdenen. Deltakerne får muligheten til å treffe profesjonelle

gamere og andre JBL-ambassadører – som Doigby, Keebabb, Pain og Royalistiq – og få gode

tilbud og rabatter på produkter fra JBL.com i løpet av direktesendingene. Det er også mulig å

vinne pengepremier i årets JBL Quantum Cup, blant annet 35,000 USD for hvert regionale

Fortnite-mesterskap, som gir en samlet premiepott på 100,000+ USD.

 

«Vi ser stadig etter nye muligheter for å samle fansen og de største navnene i esport. Nå som vi

arrangerer for andre gang øker JBL nivået på JBL Quantum Cup, ved å gi hobby-gamerne enda

flere sjanser til å spille med de proffe», sa Ralph Santana, visedirektør og markedssjef i

HARMAN. «Fansen ville ha større lobbyer i JBL Fortnite-konkurransen, og da leverer vi det.»

 

The Last Stop: Europas siste sjanse for å komme til finalen

Kom du deg ikke gjennom kvalifiseringen? Ikke vær bekymret – årets turnering vil gi europeere

som melder seg på enda en sjanse til å kvalifisere seg gjennom The Last Stop. De ti beste

duoene får en fast-track billett rett til finalene. The Last Stop blir anholdt 3. desember på fem

forskjellige arenaer. Gi deg selv en best mulig sjanse til å vinne, og meld deg på for å konkurrere

i The Last Stop her.

 

JBL Quantum Cup: Tidslinje

·       25. november: Registrering for kvalifisering stenges

·       27.–28. november: Regionale kvalifiseringsrunder

·       3. desember: The Last Stop, Europa

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


ABOUT JBL

Merkevaren JBL står som et symbol på lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av
prisvinnende lydutstyr, løfter JBL-produkter lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft
og industriledende innovasjon, har merkevaren JBL sine talentfulle og dedikerte ingeniører og designere verden
over søkt fremtidens løsninger. JBLs Signature Professional Sound skaper levende lyd for flere av verdens
største popkulturelle arrangementer, og JBL samarbeider med noen av de største stjernene innen musikk, sport
og e-sport.

·       17. desember: Fortnite Europa, starter 18:00 CET

·       17.–19. desember: Fortnite Asia Pacific og Fortnite Nord Amerika CS: GO Asia Pacific;

Apex Legends Nord Amerika dag en og dag to
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