
 

  
 

  

BU CUMARTESİ GECESİ “EL CLASICO” KAÇMAZ 

EL CLASICO S SPORT PLUS’TA!  

 

İspanya’da El Clasico rüzgarları esiyor, dünya bu dev futbol efsanesi için 

nefeslerini tuttu. Şampiyonluğa giden yolda ortalığı kızıştıracak olan 

karşılaşmada Real Madrid, deplasmanda 3-1 yendiği Barcelona’yı kendi evinde 

ağırlayacak. Ligin kaderinin çizileceği nefes kesen karşılaşma Cumartesi günü 

22:00’da S Sport Plus’ta canlı yayınlanacak.   

Dünyanın en çok izlenen liglerinden İspanyol futbol ligi La Liga, dünyanın en çok 

izlenen karşılaşması El Clasico için geri sayıma başladı. Milyonları heyecanlandıran 

maçta sezon başında 3-1’lik üstünlükle maçı galip bitiren Real Madrid, Messi’li 

Barcelona’yı Alfredo di Stéfano Stadyumu’nda ağırlayacak. Karşılaşma, Cumartesi 

günü saat 22:00’da S Sport Plus’ta canlı yayınlanacak. 

Şampiyonluk Kaderini Belirleyecek! 

Dünyanın en iyi takımları Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid zirve için yarışıyor. 

66 puanla ligde lider durumda olan Atletico Madrid’i 65 puan ile Barcelona, 63 puanla 

Real Madrid takip ediyor. Real Madrid Cumartesi günü Barcelona’yı yenerse Atletico 

Madrid ile liderliği paylaşacak. Barcelona yenerse liderlik koltuğuna tek başına 

oturacak. Birbirine çok yakın puanlarla kıyasıya süren rekabette neler yaşanacak 

heyecanla bekleniyor.  

S Sport Plus’tan “El Clasico” Kampanyası: İlk Aya Özel Sadece 9,99 TL! 

La Liga, İngiltere Premier Lig, Bundesliga, UFC, F1 gibi sporda dünyanın en iyilerini 

sporseverlerle buluşturan S Sport Plus; El Clasico tutkunları için özel bir kampanya 

başlattı. Cumartesi gününe özel S Sport Plus üyeliği ilk ay sadece 9,99 TL. 

Kampanyadan yararlanan üyeler La Liga’yla birlikte S Sport Plus’ın zengin spor 

içeriğini, cepten, webten, tabletten, bilgisayardan, televizyondan, izlemek istedikleri 

yerden izleyebilecek. Uygulamada yer alan tekrar izle özelliği ile kaçırılan 

karşılaşmalar istenilen gün ve saatte izlenebilecek. S Sport Plus’ın özel fiyatı ile El 

Clasico keyfi bu Cumartesi kaçmaz! 

 

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 . 
 
Bilgi ve İletişim  
  
Mehtap Baykan Güler / İDEA Halkla İlişkiler mehtap.baykan@idea-pr.com 
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