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Toista kertaa järjestettävä JBL Quantum Cup
turnaus nousee aivan uudelle tasolle
Kolme päivää toimintaa sekä lisää mahdollisuuksia katsojille ja pelaajille
voittaa isosti

Helsinki – Marraskuu 23, 2021 – Joulukuussa, JBL Quantum Cup turnaus tekee paluun

isompana kuin koskaan. 17. - 19. joulukuuta järjestettävä JBL Quantum Cup kutsuu kaikki

pelaamisen ystävät ympäri maailman seuraamaan, pelaamaan ja voittamaan. JBL tekee jälleen

yhteistyötä maailman isoimman esport-organisaation ESL:n kanssa mahdollistaakseen JBL

Quantum Cup turnauksen sekä tarjoten vielä enemmän mahdollisuuksia faneille pelata

ammattilaisia vastaan. Eurooppalaiset pelaajat tulevat näkemään odotetun Fortnite -pelin

paluun.
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JBL Quantum Cup 2021: Pähkinänkuoressa

Fanit tulevat näkemään lajin ykkösnimet – mukaan lukien 100 Thievesin Fortnite -joukkueen –

pelaamassa toisiaan vastaan, sekä saavat mahdollisuuden itse pelata maailmanlaajuisessa JBL

Quantum Cup Fortnite -turnauksessa. Katsojat pääsevät toimintaan mukaan  JBL’s Twitch

channel kanavan välityksellä. Lisätietoa ja tarkempia aikatauluja löytyy  JBLQuantumCup.com

sivustolta.

 

27. ja 28. marraskuuta halukkailla pelaajilla ympäri maailman on mahdollisuus kilpailla

himoitusta paikasta JBL Quantum Cup Fortnite -turnaukseen Euroopassa, Pohjois-Amerikassa

ja Aasiassa järjestettävissä paikallisissa karsintakilpailuissa. JBL on laajentanut

osallistumismahdollisuuden 200 parille, joista 25 parasta jatkaa kolmen karsintakierroksen

jälkeen joulukuun 17. päivänä järjestettävään JBL Quantum Cup Fortnite loppukilpailuun.

Ilmoittautumiset ovat nyt avoinna ja halukkaat pelaajat voivat rekisteröityä marraskuun 25.

päivään asti täällä here .

 

Koko maailmanlaajuisen tapahtuman ajan JBL on esport-maailman keskiössä yhdessä

parhaiden ammattilaisjoukkueiden, juontajien ja viihdyttäjien kanssa. Osallistujat voivat olla

yhteydessä JBL:n lähettiläisiin ja toisiin ammattipelaajiin, kuten Doigby, Keebabb, Pain ja

Royalistiq – sekä nauttia erityisistä JBL.com tarjouksista ja palkinnoista tapahtuman aikana.

Rahapalkinnot odottavat myös voittajiaan tämän vuoden JBL Quantum Cupissa, mukaan

lukien 35,000 USD palkinto jokaisesta alueellisesta Fortnite mestaruudesta, kasvattaen näin

maailmanlaajuisen palkintopotin yli 100.000 dollariin.

 

“Etsimme jatkuvasti tapoja tuoda fanit yhteen parhaiden esport-pelaajien kanssa. Nyt toista

kertaa järjestettävässä JBL Quantum Cupissa JBL nostaa tapahtuman uudelle tasolle

mahdollistamalla amatööripelaajien pelaamisen ammattilaisten kanssa vieläkin

merkittävämmin,” kertoo Ralph Santana, Executive Vice President and Chief Marketing Officer

HARMANilta. “Fanit halusivat laajemman osallistumismahdollisuuden JBL Fortnite

turnaukseen, sen me heille mahdollistimme.”

 

The Last Stop: Viimeinen mahdollisuus päästä finaaliin Euroopassa

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


JBL

JBL brändi on huippuluokkaisen äänen ruumiillistuma, joka on läsnä elämän merkittävimmissä hetkissä.
Ikonisista tapahtumista, kuten Woodstockista ja Madison Square Gardenin konserteista aina Yankee Stadiumin
peleihin ja viikonlopun roadtrippeihin, JBL:n tuotteet ovat vieneet kuulijoiden elämyksen aivan uudelle tasolle
palkitulla äänentoistolla, joka tekee jokaisesta hetkestä ikimuistoisen. 75-vuotisella kokemuksella, ammattilaisten

Etkö päässyt jatkoon karsinnoista? Ei syytä huoleen – tämän vuoden turnauksessa

eurooppalaisilla osallistujlla on toinenkin mahdollisuus päästä jatkoon, The Last Stop. Se antaa

tilaisuuden kymmenelle parhaalle parille voittaa lipun suoraan finaaliin. The Last Stop

järjestetään 3. joulukuuta ja se on jaetttu 5 eri areenan kesken.   Tartu vielä mahdollisuueen

voittaa ja ilmoittaudu kisaamaan The Last Stop tapahtumaan here.

 

JBL Quantum Cup: Timeline

·       25. marraskuuta: Karsintoihin rekisteröityminen päättyy

·       27.-28. marraskuuta: Alueelliset karsintakierrokset

·       3. joulukuuta: The Last Stop, Eurooppa

·       17. joulukuuta: Fortnite Eurooppa, alkaa klo 18:00 (CET)

·       17.-19. joulukuuta: Fortnite Aasia ja Fortnite Pohjois-Amerikka, CS: GO Aasia; Apex

Legends Pohjois-Amerikka (päivät 1 ja 2)

https://uk.jbl.com/TheLastStop.html
https://news.jbl.com/images/407161


suosimana ja alan johtavana tuotekehittäjänä JBL brändi yhdistää rohkean tulevaisuuden vision insinöörien ja
suunnittelijoiden intohimoon sekä lahjakkuuteen ympäri maailman. JBL:n Signature Professional Sound ääni on
alansa johtavaa teknologiaa, jolla mahdollistetaan merkittäviä populaarikulttuuritapahtumia. JBL tekee jatkuvaa
yhteistyötä maailmanluokan tähtien kanssa - sekä musiikin, urheilun että e-urheilun saralla.
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