
Misfits Gaming, KIOXIA ile Özel League of Legends İş Ortaklığı Anlaşması Yapıyor  
 
 
BOCA RATON, FL, 9 Mart 2021 - Misfits Gaming Group, bellek çözümlerinde dünya lideri ve önde gelen 
flash bellek ve katı hâl sürücüsü (SSD) tedarikçisi KIOXIA Europe GmbH (eski adıyla Toshiba Memory 
Europe GmbH) ile Misfits Gaming League of Legends takımlarının bir araya geldiği bir sponsorluk anlaşması 
imzaladı.  
 
KIOXIA insanların hayatlarını zenginleştiren ve toplumun ufkunu genişleten hizmetler ve devrim 
niteliğinde bellek çözümleriyle sektörde atılım yapmaya devam ediyor. KIOXIA’nın misyonu, canlandırıcı 
bir deneyim yaratmak ve "belleği" geliştirerek dünyayı değiştirmektir. KIOXIA, EXCERIA SSD’leri ile, oyun 
tutkunlarına ve sıkı oyunculara yüksek performanslı bir depolama sunuyor.  
 
Şirketin büyüyen pazarlarda gelişimi, depolama ve bellek çözümlerinin geleceğini şekillendiriyor ve Misfits 
Gaming League of Legends takımlarıyla kurduğu bu ortaklık, rekabetçi oyun deneyimi hakkında ek veri 
sağlayacak ve profesyonel oyuncuların performans ihtiyaçlarına ışık tutacak. Misfits Gaming aynı zamanda 
e-spor kitlesi için yankı uyandıracak içerikler üretmek için KIOXIA ile yakın iş birliği içinde çalışacak.  
 
“KIOXIA’nın depolama ve bellek çözümleri alanındaki uzmanlığı dünya çapında bilinen bir gerçek ve böylesi 
prestijli bir iş ortağı ekibimize katıldığı için çok heyecanlıyız” diyen Misfits Gaming Group İş 
Ortaklıklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Vas Roberts ekliyor: “Yeni yüksek hızlı EXCERIA SSD serileri 
Berlin’de League of Legends takımlarımızın gücüne güç katacak ve oyuncularımızın bilgisayarlarından en 
iyi performansı almasını sağlayacak.”  
 
“League of Legends European Championship (LEC) ve Ligue Française de League of Legends (LFL)’de yeni 
sezon macerası başlarken Misfits Gaming takımlarının sponsoru olmaktan heyecan ve gurur duyuyoruz. 
Misfits Gaming’in e-spor takımlarının yanı sıra sosyal medya ve marka içeriği ekiplerinde de bolca yetenek 
var” yorumunda bulunan KIOXIA B2C Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Jamie Stitt şöyle devam etti: “Katı 
hâl sürücüleri yüksek performanslı bir oyun sisteminin temel bileşenidir ve KIOXIA da EXCERIA SSD 
serimizle takımlara yüksek performans için ihtiyaç duydukları donanım desteğini sağlamayı dört gözle 
bekliyor” 
 
Daha fazla bilgi almak için lütfen Misfits Gaming Group ya da KIOXIA web sitesini ziyaret edin. 
 
 
 
Misfits Gaming Group (MGG) Hakkında 
Misfits Gaming Group (MGG) küresel bir e-spor ve eğlence şirketidir. Dünya genelinde en başarılı video 
oyunu alanlarından birinde rekabet ediyoruz ve franchising sisteminin uygulandığı üç e-spor liginin daimi 
ortağıyız: Riot Games League of Legends Avrupa Şampiyonası (Misfits Gaming), Activision-Blizzard 
Overwatch Ligi (Florida Mayhem) ve Activision-Blizzard Call of Duty Ligi (Florida Mutineers). Bununla 
beraber MGG, yeni nesil e-spor ve oyun girişimcilerine yatırım yapmak üzere ayrılan 10 milyon dolarlık 
MSF/IO kuluçka ve tohum aşaması yatırımcılığı fonu başlattı. MGG, e-sporlara yönelik yaygın küresel 
coşkudan yararlanmak ve uluslararası markalar ve kuruluşlarla verimli ortaklıklar kurmak için dünya 
standartlarında yönetimi ve e-spor ekosisteminin derin bir anlayışını kullanır. 
  
 
 

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


 
KIOXIA Europe GmbH Hakkında  
KIOXIA Europe GmbH (eski adıyla Toshiba Memory Europe GmbH), dünyanın önde gelen flash bellek ve 
katı hal sürücüleri (SSD’ler) tedarikçisi olan KIOXIA Corporation’ın Avrupa merkezli bağlı şirketidir. 
KIOXIA, Flash belleğin icadından, çığır açan yeni BiCS FLASHTM teknolojisine kadar, insanların hayatlarını 
zenginleştiren ve toplumun ufkunu genişleten son teknoloji bellek çözümlerinin ve hizmetlerinin öncüsü 
olmaya devam ediyor. Şirketin yenilikçi 3D flash bellek teknolojisi BiCS FLASHTM, gelişmiş akıllı telefonlar, 
kişisel bilgisayarlar, SSD’ler, otomotiv ve veri merkezleri de dâhil olmak üzere pek çok alandaki yüksek 
yoğunluklu uygulamalarda depolamanın geleceğini şekillendiriyor.  
 
 

Tüm diğer şirket isimleri, ürün isimleri ve hizmet isimleri, onların ilgili şirketlerinin ticari markaları 
olabilir. 
 
 
Yayımlama iletişim bilgileri:  
KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Almanya  
Tel: +49 (0)211 368 77-0  
E-posta: KIE-support@kioxia.com  
 
Editoryal bilgi için iletişim bilgileri:  
Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  
Tel: +49 (0) 211 36877 382  
E-posta: lena1.hoffmann@kioxia.com 
 
Hazırlayan:  
Risteard McSweeney, 360 Service Agency  
Tel: +31 (0)6 15 52 99 10 
E-posta: risteard@360serviceagency.com 
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