•
Contacto: Spirit
Email: spirit@k1ck.com
URL: www.k1ck.com - www.k1ck.com/09/insider/

Porto, Portugal – O K1ck eSports Club anunciou oficialmente um novo projecto no gaming com o nome K1ck Insider.
O Projecto K1ck Insider é maioritariamente uma estrutura de gaming, para os seguidores e fans dos K1ck mas
também para o público em geral, que proporciona uma forma de estes apoiantes estarem mais em contacto e
interagirem com os jogadores e membros do K1ck eSports Club. Destacando-se um sistema de gathers que pode ser
encontrado no canal de IRC #k1ck.gathering, com acesso exclusivo a servidores de jogos e canais, os K1ck Insiders
também terão a possibilidade de jogarem ligas e campeonatos internos, beneficiarem de descontos em várias empresas,
ganharem prémios, pedirem dicas aos jogadores dos K1ck e ganharem acesso privilegiado e exclusivo a merchandising
K1ck, videos, demos, configs e notícias sobre a actividade dos K1ck no dia a dia.
Os K1ck começaram a sua actividade no final da década de noventa, sendo sempre uma organização com um nível
alto e um exemplo na Comunidade Portuguesa de Gaming. Desde Setembro de 2005 que o K1ck Clube de Desportos
Electrónicos é uma Associação legal e registada, com muitos títulos obtidos no calor de muitas batalhas.
Desenvolvendo-se por toda a Europa com diferentes equipas de diferentes países, o seu objectivo principal mantém-se
no entanto nos mercados de Portugal e também Espanha, com um glorioso presente e passado, compostos por muitas
equipas de topo em ambos os países.
Pedro “Spirit” Fernandes, Presidente da Direcção do K1ck eSports Club afirma que “Estamos muito contentes por
termos conseguido reunir as parcerias necessárias para podermos concluir este projecto, já que foi algo que sempre
quisemos pôr em prática para premiarmos e estarmos mais em contacto com os nossos apoiantes e pessoas que
seguem os K1ck ao longo de todos estes anos.”
A K1ck Insiders FAQ pode ser encontrada em http://www.k1ck.com/09/insider/
O K1ck eSports Club pode ser encontrado em http://www.k1ck.com
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