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CANELO vs AVNİ YILDIRIM
YILIN MAÇINA S SPORT PLUS’TAN
ÖZEL FIRSAT
Tüm Türkiye, Türk boks tarihinin en önemli karşılaşması olan Canelo vs Avni
Yıldırım maçı için nefesleri tuttu. 18.000 kişinin Miami Hard Rock
Stadyumu’nda izleyeceği karşılaşma, Türkiye’de S Sport Plus’tan canlı
yayınlanacak. Yılın maçına sayılı saatler kala, zengin spor içeriği ile S Sport
Plus da sporseverleri sevindiren bir kampanya başlattı. Bu müthiş dövüş
gecesine özel S Sport Plus üyeliği ilk ay sadece 9,99 TL!
S Sport Plus; Canelo vs Avni Yıldırım maçı için özel bir kampanya başlattı. Türk boks tarihinin
en önemli maçını kaçırmak istemeyenler www.ssportplus.com üzerinden “CANELOAVNI”
koduyla üye olarak, bu özel gece de dahil olmak üzere tüm S Sport Plus içeriklerini ilk ay 9.99
TL karşılığında izleyebilecek. Üyeler S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisi ile bu büyük geceyi
cepten, tabletten, bilgisayardan veya televizyondan takip edebilecek. 27 Şubat Cumartesi’yi
28 Şubat Pazar’a bağlayan gece saat 03:00’te başlayacak dövüş gecesini kaçıranlar, S Sport
Plus’ın tekrar izle özelliği ile canlı yayının hemen bitiminde diledikleri saatte yeniden
izleyebilecek.
S Sport Plus dövüş severlerin spor keyfini şölene dönüştürmek için bir de ‘’Canelo vs Avni
Yıldırım Özel’’ kategorisi oluşturdu. Kullanıcılar bu kategoriye girerek Avni Yıldırım’ın dünya
şampiyonluğu maçına giden yolda zorlu karşılaşmalarını, maç öncesi basın toplantısını, özel
röportajlarını, CagePod podcast özel program serisini, Canelo’nun özel dövüşlerini ve çok daha
fazlasını da izleyebilecek.
Avni Yıldırım’ın Elit Boksörler Listesine Giden Yoldaki Büyük Sınavı Kaçmaz!
Türk boks tarihinin en büyük maçına sayılı saatler kaldı. Türk boksör Avni Yıldırım’ın dünyanın
en iyi boksörlerinden Canelo’ya karşı ringe çıkacağı dövüş gecesi, 28 Şubat Pazar saat 03:00’te
S Sport Plus’ta başlayacak. Yıldırım’ın ise yaklaşık 06:00’da ringe çıkması bekleniyor. Yıldırım
ringe kazanmak için çıkacak; ancak maçı kazansa da kaybetse de adını Elit Boksörler Listesine
yazdıracak ve Canelo’yu yenerse WBA ve WBC Kemerleri’nin sahibi olacak.
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S Sport Plus Hakkında
Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, NBA, F1, UFC ve NFL gibi 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.
S Sport Plus kullanıcıları, yayınları Samsung, LG ve Vestel marka Smart TVler, Android TV işletim sistemli televizyonlar, Apple
TV ve Google Chromecast üzerinden de doğrudan geniş ekranda izleyebildikleri gibi, ayrıca mobil cihazların AirPlay özelliği ile
geniş ekran cihazlara yansıtarak da izleyebiliyorlar.
Kullanıcılar, S Sport Plus’ın “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.
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.
Detaylı Bilgi İçin: www.ssportplus.com .
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