BASIN BÜLTENİ

MSI SAILING TEAM /AG 2019 SEZONUNA HIZLI BAŞLADI
2 trofede 2 şampiyonluk kazanan tek takım olarak 2018 sezonuna damga vuran
MSI Sailing Team / AG, 2019 sezonunun ilk iki trofesini de kazanarak iddiasını
sürdürdüğünü ortaya koydu.
MSI Sailing Team /AG, 2018 yılında iki büyük trofeye imzasını atmış, İYK ve TAYK Trofelerini IRC-1
sınıfında şampiyon olarak tamamlamıştı.
Ahmet Köroğlu ve Veli Murat Açıkalın liderliğinde yarışan MSI Sailing Team /AG, 2019 yarış sezonuna
da hızlı bir giriş yaptı. Sezonun ilk trofesi olan TAYK KOMODORLAR ve ikinci trofesi BAU’da IRC-1
sınıfının şampiyonu olan takım, geçen seneki başarısını bu sene de sürdüreceğinin sinyalini verdi.
Yaklaşık yarısını kadın yelkencilerin oluşturduğu 30 kişilik takımın içinde MSI Türkiye Ülke Müdürü
Cemil Zenginel de yer alıyor. Dört yıldır AG Sailing teknesiyle yarışlara katıldıklarını söyleyen Cemil
Zenginel, “2018 yılındaki başarımızı bu sene de sürdürmeyi ve yine 2 trofede de şampiyon olan “tek”
takım olmayı hedefliyoruz. Özellikle her sene yeni sahibine devreden TAYK kupasını bu sene yerinden
oynatmamaya yani kendi bünyemizde tutmaya niyetliyiz” dedi.
Yelken sporuna ilginin her geçen sene arttığına dikkat çeken AG Sailing kurucusu Barbaros Sarp, 4 yıldır
MSI ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti ve henüz yelken takımı olmayan
şirketleri takım kurmaya ve çalışanlarını yelkenle tanıştırmaya davet etti.
MSI HAKKINDA:
1986’da bilgisayar bileşenleri üreticisi olarak Taipei’de kurulan MSI, ev kullanıcısı ve profesyoneller için
donanım çözümleri sunuyor. Yüksek performanslı ürünleri ile özellikle oyuncular tarafından ilgiyle takip
edilen MSI, günümüz şartlarının hızla değişen koşullarında, son kullanıcıların beklentilerini sürekli yeni
ürünlerle karşılamaya özen gösteren bir marka olarak öne çıkıyor. Ürün gamında, içerik üreticisi ve
oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar, oyuncular ve profesyonel kullanım için masaüstü bilgisayarlar,
monitörler, anakart, ekran kartı, PC kasası ile birlikte klavye,mouse,kulaklık gibi oyuncu ekipmanları
bulunuyor. Daha fazla bilgi için: http://tr.msi.com adresini ziyaret ediniz.
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