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Sporseverler Amerikan Futbolu’na Kavuşuyor!

Amerikan Futbol Ligi (NFL) S Sport2 ve
S Sport Plus’ta Başlıyor!
Saran Group, uzun bir aranın ardından Amerikan futbolunu
Türk sporseverlerle buluşturuyor. İzleyiciler 13 Eylül’de, yeni
sezonun ilk haftasından Falcons – Seahawks maçıyla NFL
heyecanını yaşamaya başlayacaklar.
Amerikan Futbol Ligi’nin başlamasına günler kala Saran Group sporseverleri
sevindiren bir iş birliğine daha imza attı. Amerikan Futbol Ligi (National Football
League) ve ligin şampiyonluk maçı olan Super Bowl ile Playoff maçları 13 Eylül
2020 itibarıyla canlı yayınla S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması
üzerinden izleyicilerle buluşacak.
Falcons, Evinde Seahawks’ı Ağırlamaya Hazırlanıyor!
Amerikan Futbol Ligi sezona, Atlanta Falcons - Seattle Seahawks karşılaşmasıyla
başlıyor. 13 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı
karşıya gelecek olan iki yıldız takım, izleyiciye büyük bir heyecan yaşatmak için
gün sayıyor.
S Sport2‘nin geniş yayın yelpazesinde Portekiz Ligi, Juventus TV, Roma TV, MLS,
NCAA Basketbol Ligi,ATP250, Diamond League, Worldsuperbike WTA ve DTM’nin
yanı sıra pek çok içerik yer alıyor.
S Sport2, Kablo TV 241. kanal, Vodafone TV 12. kanal ve TV+78. kanaldan
izlenebiliyor.
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

BASIN BÜLTENİ

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.
Covid-19 salgını nedeniyle spor müsabakalarına verilen arada, S Sport Plus, üyelerinin
artan içerik taleplerine, platforma dahil ettiği aksiyondan, maceraya, komediden bilim
kurguya, gişe rekortmeni, bol ödüllü filmlerle yanıt veriyor. S Sport Plus böylelikle
kullanıcılara spor keyfinin yanında film keyfini de sunmuş oluyor.
LG Smart TV, Apple TV, Android TV ve Google Chromecast üzerinden de kullanıcılarına
erişim imkanı sağlayan S Sport Plus önümüzdeki aylarda diğer Smart TV çözümleriyle
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.
Bilgi ve İletişim
Dilek Duran / İDEA Halkla İlişkiler
dilek.duran@idea-pr.com/ 212 346 41 42
Ulduz Ganioğlu/Saran Media
ulduz.ganioglu@saran.com.tr /212 363 04 04

