Basın Bülteni

Premier Lig Heyecanı İçin Geri Sayım Başladı
Dünyanın en değerli ligi unvanına sahip İngiltere Premier Ligi 2020 - 21
sezonuna 12 Eylül Cumartesi günü başlıyor. İngiltere Premier Ligi
karşılaşmaları bu sezon da canlı yayınla S Sport ekranlarında ve S Sport Plus
uygulaması üzerinden futbolseverlerle buluşuyor.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Premier Lig, 2020-21 sezonuna 12 Eylül
Cumartesi günü start veriyor. Sezonda nefes kesen karşılaşmalarıyla sınırsız
heyecan yaratan lig, geçmiş senelerde olduğu gibi bu sezon da S Sport
ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden izleyiciyle buluşmaya
hazırlanıyor. Karşılaşmalar salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak olsa da ligi
ekranları başından takip edenlerin sayısının artacağı ve rekor izlenme sayılarına
ulaşılacağı ön görülüyor.
12-13 Eylül hafta sonunda 5 canlı karşılaşma birden
Ligin ilk haftasında Fullham evinde Arsenal’i ağırlarken, West Ham United
Newscastle ile Liverpool ise Leeds United ile karşılaşıyor. Futbolseverlerin heyecanla
beklediği karşılaşmalar 12 Eylül Cumartesi günü 14:30’da Fullham-Arsenal
karşılaşması ile başlayacak. Ardından saat 17:00’de West Ham United-Newscastle
karşılaşması ve 19:30’da Liverpool - Leeds United karşılaşması canlı yayınla S Sport
ekranlarında ve S Sport Plus’ta olacak.
13 Eylül Pazar günü ise saat 16:00’da West Bromwich – Leicester City karşılaşması
ve ardından 18:30’da Tottenham-Everton karşılaşması canlı olarak yayınlanacak.

Premier Lig bu sezon da yıldızlarla dopdolu
Bu sezon takımlar arasındaki rekabetin yanı sıra, Premier Lig’de ilk defa forma
giyecek isimlerin de göstereceği performans sporseverler tarafından oldukça merak
ediliyor. Premier Lig şampiyonluğu için takımlar kadrolarını kiralıktan veya sakatlıktan
dönen isimlerle ve taktiksel değişikliklerle yenileyerek sezona iddialı başlıyor.
Ligde 30 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek 2019-20 sezonu şampiyonu olan
Liverpool Yunan sol bek Kostas Tsimikas'ı, Manchester City, Bournemouth`ta forma
giyen savunma oyuncusu Nathan Ake’i ve Valencia`da forma giyen kanat oyuncusu

Ferran Torres`i, Manchester United Hollanda`nın Ajax takımından orta saha
oyuncusu Donny van de Beek`i, Chelsea Leipzig’den Timo Werner’i, Bayer
Leverkusen’den orta saha oyuncusu Kai Havertz’i, PSG ile sözleşmesi biten stoper
oyuncu Thiago Silva`yı, Fransız stoper Malang Sarr’ı ve Leicester City`den sol bek
Ben Chilwell`i kadrosuna dahil etti.
Leicester City Atalanta takımından Belçikalı milli futbolcu savunma, orta saha
oyuncusu Timothy Castagne’i, Fullham geçen sezon Galatasaray`da ön kiralık olarak
forma giyen Mario Lemina’yı, Southampton, defans oyuncusu Muhammed Salisu`yu
renklerine bağlayarak kadrolarını yenileyen takımlardan sadece birkaçı…
İngiltere Premier Ligi nefes kesen mücadeleleri ile S Sport D-Smart 78. Kanal - TV+
77. Kanal - Tivibu 74. Kanal - Kablo TV 240. Kanal -Vodafone TV 11. Kanal’dan ve S
Sport Plus uygulamasından naklen izleyici ile buluşuyor.

Premier Ligin ilk haftasında canlı yayınlanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle;
12 Eylül Cumartesi
14:30 Fulham – Arsenal
17:00 West Ham United – Newcastle
19:30 Liverpool – Leeds United
13 Eylül Pazar
16:00 West Bromwich – Leicester
18:30 Tottenham – Everton
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, “ Çoklu
İzleme” 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’un kota dostu
özellikleriyle de kullanıcılar yayın çözünürlüğünü diledikleri şekilde ayarlayarak, yayın kalitesini ve veri
kullanımını kontrol edebiliyorlar.
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.
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