
 
 

SARAN GROUP, CME ORTAKLIĞI İLE AVRUPA’DA 

BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR 

Spor içeriği ve yayıncılığında öncü Saran Group, Avrupa’nın en önemli medya 

şirketlerinden biri olan CME ile bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Bu ortaklık anlaşması, 

CME’ye ait olan, Çekya ve Slovakya’da yayın yapan TVNova’nın yeni kurulacak spor 

kanallarını kapsıyor. 

Spor yayıncılığı, yayın hakları, uluslararası federasyonlar ve liglerle uzun süredir devam eden 

ortaklıklarıyla alanında önde gelen küresel oyuncular arasında yer alan Saran Group, dünyanın en 

önemli spor organizasyonlarını Türkiye’ninyanı sıra dünyanın birçok ülkesinde sporseverlerle 

buluşturuyor. Saran Group, şimdi de Çekya ve Slovakya’daki sporseverleri sevindirecek bir anlaşmaya 

imza attı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, La Liga, SerieA başta olmak üzere birçokpremium spor 

içeriği CME’ye ait olan Nova Group bünyesinde yer alan Nova Sport 3 ve Nova Sport 4kanallarında 

sporseverlerle buluşacak.  

Saran Group – İstanbul ofisinde gerçekleştirilen imza törenine katılan ve TV Nova kanallarının sahibi 

olan CME CEO'su DidierStoessel:“Saran Group ile ortaklığımız bizim için olduğu kadar izleyicilerimiz 

için de büyük önem taşıyor. Ücretli TV segmentinde fark yaratmanın en önemli araçlarından biri de 

premium spor içeriği sunmaktır. Bu iş ortaklığı, izleyicilerimize piyasadaki en önemli futbol 

haklarından bazılarını sunarak CME'ninÇekyave Slovakya'daki konumunu büyük ölçüde 

iyileştirecektir." dedi.  

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise:“30 yılı aşkın süredir uluslararası 

federasyonlar ve liglerle işbirliği içindeyiz. Dünyanınbirçok ülkesinde 1,5milyardan fazla kişiye, en 

önemli spor organizasyonlarınıulaştırıyoruz. Şimdi de CME ile yapmış olduğumuz ortaklıkla Çekya ve 

Slovakyalı sporseverlerle premium spor içeriklerini TV Nova Sport kanallarında buluşturacak olmaktan 

ve bunu da yeni ortaklığımız ile gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.  

Çekya ve Slovakya’da faaliyet gösteren Nova Group ailesinde hali hazırdaNova Sport 1 ve 2 olmak 

üzere iki spor kanalı bulunuyor.TV Nova bunların dışında iki spor kanalı için daha lisans aldı. Grubun, 

izleyicilerin spor programları ve canlı yayın içeriklerini exclusive olarak izleyebileceğibir de Voyo isimli 

platformu mevcut.  

Saran Group Hakkında 

1990 yılından bu yana farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketler topluluğu olan Saran Group, 

yüzde yüz öz sermayeli olup, medya, yayıncılık, online, turizm ve havacılık olmak üzere 5 sektörde 

faaliyet göstermektedir. Öncü ve lider anlayışı ile Ulusal kalkınma planları ile uyum sağlayarak, uzun 

vadeli iş planlamaları da yapan Saran Group, 33 şirket ve 3.500’ü aşkın çalışanıyla Türkiye’nin önde 

gelen gruplarından biridir. 
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