Misfits Gaming tecknar exklusivt League of Legends-partnerskap med KIOXIA
BOCA RATON, Florida, 9 mars 2021 – Misfits Gaming Group har tecknat ett sponsoravtal för sina Misfits
Gaming League of Legends-lag med KIOXIA Europe GmbH (tidigare Toshiba Memory Europe GmbH), som
är världsledande inom minneslösningar och levererar flashminnen och SSD-minnen.
KIOXIA fortsätter att leda branschen framåt med revolutionerande minneslösningar och tjänster som
berikar människors liv och utvidgar samhällets horisonter. KIOXIAs uppdrag är att skapa en upplyftande
upplevelse och förändra världen genom att utveckla “minne”. Med sina EXCERIA SSD erbjuder KIOXIA
högpresterande lagring för entusiaster och inbitna gamers.
Företagets utveckling på växande marknader formar framtiden för lagrings- och minneslösningar, och
detta partnerskap med Misfits Gamings League of Legends-team kommer att ge ytterligare information
om tävlingsinriktad gaming samt en inblick i professionella gamers prestandabehov. Misfits Gaming
kommer även att ha ett nära samarbete med KIOXIA för att skapa innehåll som är intressant för följare av
e-sport.
“KIOXIA är världsberömt för sin förträfflighet inom lagrings- och minneslösningar, och vi är glada att
välkomna en sådan prestigefull partner till vårt team”, säger Vas Roberts, VP på Partnerships i Misfits
Gaming Group. “Deras nya sortiment av snabba EXCERIA SSD kommer att ge kraft åt League of Legendslagen i Berlin och säkerställa att våra spelare får ut bästa möjliga prestanda av sina datorer.”
“Vi är glada över att vara stolta sponsorer av Misfits Gaming-teamen när de inleder en ny säsong i League
of Legends European Championship (LEC) och Ligue Française de League of Legends (LFL). Misfits Gaming
har många talanger i sina e-sportteam och även i sina sociala team och branding-team”, säger Jamie Stitt,
General Manager för B2C Sales & Marketing på KIOXA. “SSD-enheter är en grundläggande komponent i
ett högpresterande gamingsystem och KIOXIA ser fram emot att stötta teamen med den hårdvara de
behöver för att prestera i form av vårt utbud av EXCERIA SSD”
För mer information är du välkommen att besöka Misfits Gaming Group eller KIOXIA.
###
Om Misfits Gaming Group (MGG)
Misfits Gaming Group (MGG) är ett globalt företag inom e-sport och underhållning. Vi tävlar i några av
de mest framgångsrika videospelsturneringarna över hela världen och är permanenta partners i tre
franchise e-sportligor: Riot Games' League of Legends European Championship (Misfits Gaming),
Activision-Blizzard's Overwatch League (Florida Mayhem), och Activision-Blizzard's Call of Duty League
(Florida Mutineers). Dessutom har MGG lanserat inkubator- och såddkapitalfonden MSF/IO på 10
miljoner dollar, som är placerad för att investera i nästa generations e-sport- och gamingentreprenörer.
MGG använder sig av en ledning i världsklass samt en djup förståelse för e-sportens ekosystem för att
dra nytta av den mycket snabbt växande globala entusiasmen för e-sporter och etablera fruktbara
partnerskap med internationella varumärken och organisationer.
Om KIOXIA Europe GmbH
KIOXIA Europe GmbH (tidigare Toshiba Memory Europe GmbH) är det europeiska dotterbolaget till
KIOXIA Corporation, en världsledande leverantör av flashminnen och SSD-minnen. Från uppfinnandet av
flashminnen till dagens banbrytande BiCS FLASH 3D-teknik fortsätter KIOXIA att skapa nya lösningar för

högteknologiska lagringsminnen och tjänster som berikar människors liv och expanderar samhällets
horisonter. Företagets innovativa 3D-flashminnesteknik BiCS FLASH formar framtiden för lagring i
högdensitetsapplikationer, inklusive avancerade smarta telefoner, PC-datorer, SSD-minnen samt inom
bilindustrin och i datacenter.

Utgivarens kontaktuppgifter:
KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Tyskland
Tel: +49 (0)211 368 77-0
E-post: KIE-support@kioxia.com
Redaktionens kontaktuppgifter:
Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH
Tel: +49 (0) 211 36877 382
E-post: lena1.hoffmann@kioxia.com
Publicerad av:
Risteard McSweeney, 360 Service Agency
Tel: +31 (0)6 15 52 99 10
E-post: risteard@360serviceagency.com

