S SPORT PLUS’TAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL KAMPANYA
Premier Lig, La Liga, Bundesliga, NBA ve Formula 1 gibi zengin spor içeriğini,
canlı yayın ve tekrar izle özelliği ile günün her saati izleyiciyle buluşturan S
Sport Plus, sağlık çalışanlarına özel bir kampanya başlattı. Kampanya boyunca
S Sport Plus; yıllık üyelik paketini sağlık çalışanlarına özel, indirimli fiyat
seçeneği ile sunacak.
Covid-19 salgını nedeniyle yoğun stres altında çalışan sağlık çalışanlarına özel bir
kampanya başlatan S Sport Plus,159,99 TL olan yıllık üyelik paketini sağlık
çalışanları için 60TL’lik indirimle 99,99 TL’ye sunuyor. S Sport Plus’ın
kampanyasından faydalananlar; başta Premier Lig, La Liga, Bundesliga, NBA, NFL,
F1 ve UFC olmak üzere S Sport Plus üzerinden gerçekleştirilen tüm spor içerikleri,
film ve belgeselleri 1 yıl boyunca 159,99 TL yerine 99,99 TL ödeyerek izleyebilecek.
S Sport Plus hesabı açmış ancak üyeliğini henüz aktifleştirmemiş kullanıcılar da yeni
üyelik oluşturarak kampanyadan yararlanabiliyor. Bu özel kampanya 30 Ekim
2020’de sona eriyor.

Kampanyaya Katılım İçin Çalışma Belgesi ve Onay Kodu Zorunlu
S Sport Plus’ın ayrıcalıklı kampanyasına katılmak için “kampanya kodu”nun alınması
zorunlu
tutuluyor.
Promosyon
kodunun
alınması
için
ilk
etapta
destek@ssportplus.com adresine, görevli olunan sağlık kuruluşunu da gösteren
çalışma kartının önlü arkalı fotoğrafının gönderilmesi gerekiyor. Bilgiler kontrol
edildikten sonra üyelerin başvuruları kabul ediliyor ve kampanya kodu belirtilen eposta adresine gönderiliyor.
İkinci etapta ise www.ssportplus.com sayfasının ziyaret edilerek üyelik işlemlerinin
başlatılması, talep edilen bilgilerin paylaşılması, başvuru formunun eksiksiz
doldurulması ve özellikle promosyon kodunun doğru yazılması gerekiyor. Üyelik
tamamlandıktan sonra indirim oranı ekranda görülüyor ve kampanyadan yalnızca
web sitesi üzerinden katılan yeni üyeler yararlanabiliyor. Mobil uygulamalar üzerinden
yapılan üyeliklerde promosyonlar kullanılamıyor. Kampanya detayları için:
https://www.ssportplus.com/saglik-calisanlari-kampanyasi/

S Sport Plus Hakkında
Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, aralarında Premier Lig, La Liga, Bundesliga, NBA,
NFL, F1, UFC, Portekiz 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’ın 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.
Samsung Smart TV, 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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