newss.pl

Turnieje EA SPORTS FIFA 19 w Media Expert! Wystartowały zapisy on-line!

Już 28 września odbędzie się premiera gry EA SPORTS™ FIFA 19. Media Expert wszystkich entuzjastów tego tytułu
zaprasza do udziału w tradycyjnym już Turnieju FIFA, organizowanym w wybranych elektromarketach tej sieci.
Pierwszy Turniej odbędzie się dzień po premierze gry, 29 września w Szczecinie.

Od dziś, pod adresem https://www.mediaexpert.pl/lp,turniejfifa można zgłosić swój udział w Turnieju FIFA 19, którym
sieć Media Expert, wita tegoroczną odsłonę EA SPORTS™ FIFA 19. Pierwsze spotkanie pretendentów do tytułu
mistrzowskiego odbędzie się 29 września w Szczecinie. „EA SPORTS™ FIFA 19 to jedna z najważniejszych premier
gier w tym roku, na którą od miesięcy czekają rzesze graczy w całej Polsce i na świecie. Chcemy kontynuować tradycję
organizacji turniejów, w których udział wzięło - tylko w ostatnich 6 latach - prawie 5 tys. uczestników. Społeczność
fanów tej gry stale się rozwija, a Media Expert chce poprzez wspólną zabawę i rywalizację uwolnić entuzjazm graczy i
potencjał ich umiejętności.” – mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.
Słowa te potwierdzają dane sprzedaży, jakimi ostatnio podzielił się producent gry, amerykańskie studio Electronic
Arts. Poprzednią edycję gry – FIFA 18 udało się sprzedać w imponującej liczbie 24 milionów egzemplarzy. Tytuł od
lat należy również do hitów sprzedaży w Polsce i regularnie, w okolicach końca września, elektryzuje wszystkich
sympatyków piłki nożnej oraz zmusza graczy do odkurzenia konsol i ostrego treningu. Warto podkreślić, że gra
znajdzie się na półkach sklepowych 28 września, a elektromarkety sieci Media Expert będą tego dnia otwarte już od
godz. 7.00 rano!*
Jak czytamy w regulaminie Turnieju FIFA 19, gracze spotkają się na wirtualnych murawach w Szczecinie (29
września), Katowicach (6 października), Poznaniu (13 października), Pile (20 października) i Kaliszu (27
października). Warto spieszyć się z zapisami, bowiem organizator ustalił limit uczestników każdego turnieju do 250
osób. Pula nagród, o które powalczą gracze, wynosi ponad 3 tys. złotych.
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Regulamin turnieju:
https://sg.mediaexpert.pl/mediaexpert/turniejfifa-test/regulamin-fifa19.pdf?3
*oprócz: Świdnica (Westerplatte 29), Gliwice (Jana Nowaka Jeziorańskiego 1), Szczecin (Ustowo 45, Kołbaskowo),
Świnoujście (Grunwaldzka 21), Legnica (Najświętszej Marii Panny 9).
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