GK I SAMARBETE MED
STREAMINGKANALEN ESEN ESPORTS

Från vänster: Matti Johansson (Projektledare, GK), Simon Wallin (Områdesansvarig för tech, GK), Christer
Körnbäck (Business Director Manager, ESEN eSports), Joakim Stenberg (CEO, ESEN eSports)

Under våren 2017 har GK knytit till sig flera kunder med fokus på esport
och gaming. Nu inleder byrån ett samarbete med ESEN eSports, både för
att bygga streamingkanalens varumärke och för att öka intresset för
esport.
ESEN eSports, som är en välrenommerad streamingkanal på Youtube och streamingtjänsten
Twitch, inleder nu ett samarbete med Geelmuyden Kiese. ESEN eSports driver och sänder
bland annat King of Nordic, som är Nordens största onlineturnering inom det mycket
populära datorspelet CS:GO. Dessutom har ESEN eSport en oberoende produktionsstudio i
SVT Dramas gamla byggnad i Värtahamnen, där de producerar innehåll till sin egna kanal
och för sina kunder.
– Med vår kanal erbjuder vi varumärken nya och bättre möjligheter att nå den mycket
intressanta målgruppen som älskar att titta på gaming och esport. De senaste rapporterna
visar att målgruppen som tittar på esport både växer och är mycket köpstark. Att de också
kollar under längre tid och engagerat vill interagera med sändningen gör att vår kanal är
högst intressant att synas på, säger Joakim Stenberg, CEO på ESEN eSports.
I takt med att esporten växer har allt fler streamingkanaler som ESEN eSports växt fram och
erbjuder kommunikatörer en ny möjlighet att nå en ung målgrupp. Deras senaste turnering
King of the Storm, genererade över 300 000 strömstarter under sex dagar.
– Vi förstod direkt att ESEN eSports arbetar mot samma mål som oss. Fler människor än
någonsin tidigare tittar idag på esport och det i takt med att den homogena grupp av
esportsutövare som dominerat håller på att luckras upp. Vi ser mycket fram emot att
tillsammans med ESEN eSports fortsätta arbeta för att esport ska bli något för alla, säger
Simon Wallin, områdesansvarig för tech på Geelmuyden Kiese.
För mer information om ESEN eSports, vänligen besök www.esenesports.com.
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Om ESEN eSports
ESEN eSports är en av Sveriges största streamingkanaler för esport och gaming. De
producerar stora esportturneringar som King of Nordic, King of the Storm och KoN
Overwatch Cup, samt gör och sänder turneringar på events som Copenhagen Games, Birdie,
Digitality X och Dreamhack inom stora spel som CS:GO, League of Legends, Heroes of the
Storm, och Overwatch. De arrangerar även andra events och programserier inom esport,
cosplay och gaming. Företaget har kontor i Stockholm med cirka 10 anställda.
Om Geelmuyden Kiese
Geelmuyden Kiese är en av Skandinaviens största kommunikationsbyråer, med 147 anställda
på kontoren i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Bryssel. Företaget har en årlig omsättning på
23 miljoner euro och är exklusiv samarbetspartner till Ketchum på den skandinaviska
marknaden. För mer information: www.gknordic.com

