
Misfits Gaming zawarł ekskluzywną umowę partnerską z KIOXIA  
w odniesieniu do League of Legends  

 
 
BOCA RATON, FL, 9 marca 2021 r. - Misfits Gaming Group zawarło umowę sponsorską dla swoich drużyn 
Misfits Gaming League of Legends z KIOXIA Europe GmbH (wcześniej znaną jako Toshiba Memory Europe 
GmbH), światowym liderem w rozwiązaniach pamięciowych, dostarczającym pamięci flash i dyski 
półprzewodnikowe (SSD).  
 
KIOXIA kontynuuje rozwój branży dzięki rewolucyjnym rozwiązaniom i usługom w obszarze pamięci, które 
wzbogacają życie ludzi i poszerzają horyzonty społeczne. Misją firmy KIOXIA jest tworzenie 
niezapomnianych wrażeń i zmienianie świata poprzez rozwijanie „pamięci”. Dzięki dyskom SSD EXCERIA, 
KIOXIA oferuje wysoką wydajność przechowywania danych, idealną dla entuzjastów gier wideo.  
 
Rozwój firmy na rozwijających się rynkach kształtuje przyszłość rozwiązań w sferze przechowywaniu 
danych i pamięci, a niniejsza współpraca z zespołami Misfits Gaming League of Legends dostarczy 
dodatkowych danych na temat zawodowych rozgrywek komputerowych i wgląd w potrzeby 
profesjonalnych graczy w zakresie wydajności. Misfits Gaming będzie również ściśle współpracować z 
KIOXIA, aby tworzyć treści, które będą rezonować z odbiorcami e-sportu.  
 
„KIOXIA jest znana na całym świecie ze swojej doskonałości w zakresie przechowywania danych i 
rozwiązań pamięciowych. Cieszymy się, że możemy powitać tak prestiżowego partnera w naszym zespole” 
- powiedział Vas Roberts, wiceprezes ds. Współpracy w Misfits Gaming Group. „Nowa seria szybkich 
dysków SSD EXCERIA będzie zasilać zespoły League of Legends w Berlinie i zapewni naszym graczom 
najlepszą wydajność ze swoich komputerów”.  
 
„Cieszymy się, że możemy być dumnym sponsorem zespołów Misfits Gaming, które rozpoczynają nowy 
sezon w Legends European Championship (LEC) i Ligue Française de League of Legends (LFL). Misfits 
Gaming posiada bogactwo talentów w swoich zespołach e-sportowych, a także w zespołach zajmujących 
się treściami społecznościowymi i brandingowymi”, powiedział Jamie Stitt, dyrektor generalny KIOXIA B2C 
Sales & Marketing. „Dyski półprzewodnikowe są podstawowym składnikiem wysokowydajnego systemu 
do gier, a KIOXIA z ogromną chęcią wesprze zespoły sprzętem, którego potrzebują do działania, w postaci 
naszych dysków SSD EXCERIA” 
 
Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Misfits Gaming Group lub KIOXIA. 
 
 
O Misfits Gaming Group (MGG) 
Misfits Gaming Group (MGG) to globalna firma e-sportowa i rozrywkowa. Rywalizujemy w 
najpopularniejszych grach wideo na całym świecie i jesteśmy stałymi partnerami trzech franczyzowych 
lig e-sportowych: League of Legends European Championship od Riot Games (Misfits Gaming), 
Overwatch League od Activision-Blizzard (Florida Mayhem) i Call of Duty League od Activision-Blizzard 
(Florida Mutineers). Ponadto MGG uruchomiło inkubator o wartości 10 mln USD i fundusz zalążkowy 
MSF/IO, który jest przygotowany do inwestowania w następną generację e-sportów i przedsiębiorców z 
branży gier komputerowych. MGG wykorzystuje światowej klasy zarządzanie i głębokie zrozumienie 
ekosystemu e-sportowego, aby wykorzystać eksplodujący globalny entuzjazm dla e-sportu i nawiązać 
owocne partnerstwa z międzynarodowymi markami i organizacjami. 

https://personal.kioxia.com/pl-pl/ssd.html
https://misfitsgaming.gg/
https://www.kioxia.com/pl-pl/top.html


  
O KIOXIA Europe GmbH Europe  
KIOXIA Europe GmbH (dawniej Toshiba Memory Europe GmbH) jest europejską spółką zależną firmy 
KIOXIA Corporation, czołowego światowego dostawcy pamięci flash i dysków półprzewodnikowych 
(SSD). Od czasu wynalezienia pamięci flash do dzisiejszego przełomu BiCS FLASHTM, KIOXIA kontynuuje 
pionierskie rozwiązania i usługi w zakresie pamięci, które wzbogacają życie ludzi i poszerzają horyzonty 
społeczeństwa. Innowacyjna technologia pamięci flash 3D, BiCS FLASHTM, kształtuje przyszłość pamięci 
masowych w zastosowaniach o dużej gęstości zapisu, w tym w zaawansowanych smartfonach, 
komputerach PC, dyskach SSD, zastosowaniach motoryzacyjnych i w centrach danych.  
 
 
Wszelkie pozostałe nazwy firm, produktów oraz usług mogą stanowić znaki towarowe firm, których 
dotyczą. 
 
 
Dane kontaktowe ds. publikacji:  
KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Niemcy  
Tel: +49 (0)211 368 77-0  
Email: KIE-support@kioxia.com  
 
Dane kontaktowe dla zapytań redakcyjnych:  
Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  
Tel: +49 (0) 211 36877 382  
Email: lena1.hoffmann@kioxia.com 
 
Wydawca komunikatu:  
Risteard McSweeney, 360 Service Agency  
Tel: +31 (0)6 15 52 99 10 
Email: risteard@360serviceagency.com 
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