
 23 november 2021, 10:00 (CET)

JBL Quantum Cup levlar upp för andra gången
Tre dagar action och flera möjligheter för tittare och spelare att vinna stort

Stockholm – 23 november, 2021 – I december kommer JBL Quantum Cup tillbaka, större

än någonsin. JBL Quantum Cup arrangeras den 17-19 december och bjuder in fans över hela

världen att titta, spela och vinna. JBL samarbetar återigen med ESL, den största e-

sportorganisationen i världen, för att leda JBL Quantum Cup och skapa ännu fler möjligheter

för fans att spela mot proffsen. Europeiska spelare kommer se den efterlängtade återkomsten

av Fortnite
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Fans kommer att se toppnamnen inom e-sport – inklusive 100 Thieves Fortnite-team – gå

head-to-head och kommer även att ha chansen att själva delta i JBL Quantum Cup globala

Fortnite-turnering. Allt kommer gå att följa på JBL:s Twitch-kanal. För mer information och ett

detaljerat schema, besök JBLQuantumCup.com.

 

Den 27 och 28 november kommer aspirerande gamers från hela världen att ha chansen att tävla

om en eftertraktad plats i den globala JBL Quantum Cup Fortnite-turneringen, men regionala

kvalomgångar i Europa, Nordamerika och Asien. Anmälan är öppen fram till den 25 november.

Under det globala evenemanget kommer JBL stå i centrum för e-sportvärlden med de bästa

professionella lagen, värdarna och underhållarna. Deltagarna kommer att kunna engagera sig

med andra JBL-ambassadörer och proffsspelare – som Doigby, Keebabb, Pain och Royalistiq –

och njut av unika kampanjer och prissänkningar under streamen på JBL.com.

 

”Vi söker ständigt efter sätt att föra samman fans med de bästa namnen inom e-sport. Nu på

sitt andra år tar vi JBL Quantum Cup till nästa nivå genom att ge amatörspelare ännu fler

chanser att spela tillsammans med proffsen”, säger Ralph Santana, Executive Vice President

och Chief Marketing Officer på HARMAN. ”Fans ville ha större lobby i JBL Fortnite-tävlingen,

så vi levererade det.”

The Last Stop: Europas sista chans att nå finalen

Årets turnering kommer ge sina europeiska deltagare en ny chans att ta sig till slutspelet via

The Last Stop. Genom att ge de 10 bästa duorna en snabbiljett direkt till finalen kommer The

Last Stop att äga rum den 3 december och äga rum på 5 olika arenor. För att registrera sig,

besök: https://uk.jbl.com/TheLastStop.html

 

JBL Quantum Cup: Tidslinje

·      25 november: Registreringen för kvalificeringar stänger

·      27-28 november: Regionala kvalomgångar

·      3 december: The Last Stop, Europa

·      17 december: Fortnite Europé, börjar kl 18.00

·      17-19 december: Fortnite Asia Pacific och Fortnite North America CS: GO Asia Pasific;

Apex Legends North America dag 1 och dag 2

https://www.twitch.tv/doigby/about
https://www.youtube.com/channel/UCfbP6MljKN3gEUq5z-yJbog?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCSSwNHyX3u3f0A1geeKGA6g
https://www.youtube.com/c/Royalistiq/about
http://www.jbl.com/
https://uk.jbl.com/TheLastStop.html


OM JBL

Varumärket JBL erbjuder fantastiskt ljud som formar livets mest episka ögonblick. Från ikoniska evenemang som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor,
förhöjer JBL:s produkter lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud och tillåter lyssnaren få ut det mesta av
varje ögonblick. Med 75 års oöverträffade yrkesmässiga referenser och branschledande innovation blandar
varumärket JBL en djärv framtidsvision med passion och talang från ingenjörer och designers runt om i världen.
JBL:s Signature Professional Sound är den ledande tekniken som driver stora popkulturevenemang, och
varumärket har samarbetet med världens främsta talanger inom musik, sport och esport.
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