BASIN BÜLTENİ

Cedi Osman ilk kez S Sport’a konuştu
S Sport ekranlarında Deniz Aksoy’un sunumuyla yayınlanan “Basketbol
Güncel” tüm dünyada yaşanan ve spor dünyasını da etkileyen korona
virüs haberleri ve daha fazlasını sporseverlerle buluşturdu.
Geçtiğimiz günlerde S Sport “Basketbol Güncel” programına bağlanan NBA’deki temsilcimiz
Cedi Osman, korona virüsün etkileri ve NBA’deki son gelişmeleri sporseverler için aktardı.
Cedi Osman, korona virüs hakkında S Sport’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
‘’Ligin ertelenmesi bizi çok etkiledi. Evden çıkamıyoruz. 12 gün önce NBA maçında
Utah Jazz’le karşı karşıya gelmiştik. Pazartesi gününe kadar evde kalmamız söylendi.
Herkes takımda sağlıklı durumda. Şu anda gelecek planlarını bekliyoruz. Bu durumdan
herkes çok fazla etkilendi.”
Korona virüs hakkında ise ‘’Bizim elimizden gelen tek şey doktorların ve bilim
adamların dediklerine uymak. Bu olayda sadece benim veya sizin dikkat etmeniz gerekmiyor.
Herkesin dikkat etmesi lazım. Çok fazla panik yapmayalım ve doktorları dikkate alalım.
Hep birlikte bu sorunun üstesinden geleceğiz.’’
Milli Takım’da Tekrar Oynamak İçin Sabırsızlanıyorum
A Milli Takımdaki yeni sinerjiye değinen NBA’deki temsilcimiz Cedi Osman, ‘’Milli takımla iyi
bir jenerasyon yakaladık. Ben elimden geldiği kadarıyla katkı veriyorum ve her
zamanda vereceğim. Bir an önce milli takım maçlarında, arkadaşlarımla beraber oynamak
için sabırsızlanıyorum. Milli Takım’daki beraberlik çok farklı. Korona virüs yüzünden ne
zaman oynayacağımız belli değil. Umarım bir an önce geçer ve birlikte oynarız.’’ dedi.
“Basketbol Güncel” başta olmak üzere birçok programın tekrarını S Sport Plus kullanıcıları,
tekrar izle seçeneğini kullanarak Apple TV ve Google Chromecast üzerinden geniş ekranda
izleyebiliyor.

Programları S Sport ve S Sport Plus’tan takip edemeyen sporseverler, yayın programının
özetini https://www.youtube.com/watch?v=SMdN-SxOXO0 kanalından izleyebilir.
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S Sport Plus Hakkında
Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, aralarında Premier Lig, NBA, F1, Bundesliga, UFC,
Portekiz, Hollanda Ligi’nin de yer aldığı dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle
seçenekleriyle Internet üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Kullanıcılar izlemek istedikleri maç ya da yarış
programını istedikleri yerde S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisiyle izleyebiliyorlar.
Ayrıca “Tekrar İzle” özelliği sayesinde kaçırdıkları maçın tamamını, maç biter bitmez yeniden izleyebiliyorlar.
“Önemli Anlar” özelliği ile kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına
gidip, kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar.
Farklı spor branşlarında her ay 300 saatin üzerinde canlı yayın gerçekleştiren S Sport Plus’ta, ”4’ü 1 Yerde”
özelliğiyle 4 farklı canlı yayın, aynı ekran üzerinden kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Böylelikle hafta sonları
aynı saatte yayınlanan maçları bir arada izleyebilmek kullanıcılara önemli bir konfor sağlıyor. S Sport Plus ile bir
maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçip, telefon, tablet, PC ya da TV cihazları üzerinden
yayınları izleyebiliyorlar. S Sport Plus’ın görüntü kalitesi üyelerin internet hızına göre anlık olarak optimize olarak
kesintisiz izleme zevki sağlıyor.
Google Chromecast’in yanı sıra, Apple TV üzerinden de kullanıcılarına erişim imkanı sağlayan S Sport Plus
önümüzdeki aylarda farklı Smart TV çözümleriyle de daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayınlarını geniş ekranda
izleme fırsatı sunacak.
Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgesellerini
üyelerine sunan S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor.
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