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PRESSINBJUDAN 

Att: Nyhetschefen  

Göteborg 2012-11-16 

E-sport med världens bästa lag 17-18 nov 

Eyeballers utmanar dig 
– i Inets butik i Sisjön 
Datorhandlaren Inet har sedan i våras samarbetet med det svenska världslaget i e-sport 

Eyeballers. Nu kommer Eyeballers till Inets butik i Sisjön för att utmana alla som vill, och 

vågar, på en match i Battlefield 3. 

– E-sport växer stort och det är väldigt roligt att Eyeballers visar upp sin skicklighet och 

utmanar våra kunder, säger Erik Wickman, vd för Inet.  

 

Datorhandlaren Inet är både välkänd och omskriven för att kunna 

ge dator- och spelentusiaster vad de vill ha. E-sport är dessutom 

något som engagerar allt fler än de mest inbitna spelarna. 

 

– Vi märker att fler köper rejäla speldatorer, framför allt av den 

mindre modellen som är enkla att bära med sig till ett spelevent. 

För att utmana dem och visa alla som är nyfikna på e-sporten har 

vi bjudit in Eyeballers till butiken, säger Erik Wickman. 

 

Eventet pågår i Inets butik i Sisjön lördag 17 november 11-16 och 

söndag 18 november 12-16. Alla som utmanar Eyeballers får ett 

pris, spelet Borderland 2.  

 

Även Hembiobutiken kommer att finnas på plats för att visa upp 

en projektor som visar 4K-upplösning (4096x2160 pixlar). 

 

 
 

Världslaget i e-sport Eyeballers visar 

upp sin skicklighet och utmanar alla 

åskådare i Battlefield 3 i Inets butik i 

Sisjön 17-18 november. 

 

Inet Sisjön, Hantverksvägen 15 

Lördag 17 november kl 11-16 

Söndag 18 november kl 12-16 
 

Välkommen! 

 

För ytterligare information  

Magnus Sjöbäck, pressansvarig, 070-445 15 99, magnus.sjoback@inet.se  

Erik Wickman, vd, 0708-65 27 02, erik.wickman@inet.se 
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