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ER DU VORES NÆSTE

TEAM CAPTAIN
Du kan nu starte dit eget eSports racing team som Team Captain.
ChaseRace inviterer dig til at være med til at udvikle og styre et
racing team med stort økonomisk potentiale.
Du kan være med fra starten, og skabe din egen succes sammen
med dine medlemmer i raceteam’et.
Som Team Captain vil du blive oplært og uddannet, så du hurtigt
kan etablere dit team og starte med at køre online turneringer om
pengepræmier.
Du får en hurtig on-boarding:

Du gennemgår ChaseRace Academy
og lærer alt om vores racing game og
community.

Du deltager i daglige turneringer
med dit team.

Du lærer at rekruttere og uddanne
medlemmer i dit raceteam.

Du tiltrækker teamsponsorer til dit
team.

Rollen som Team Captain
Som TeamCaptain ejer du dit eget team. Dit race team skaber
indtægter og ChaseCredits efter jeres placeringer og resultater. I
vinder præmier i onlineturneringer og Grand Prix races.
Når vi har samlet 36 Team Captains i Danmark får alle
medejerskab af ChaseRace Danmark. Du kan dermed komme
med på rejsen, og få en del af den fremtidige værdi af selskabet.
Hvad er ChaseRace
ChaseRace er et 100% skill baseret nyt strategisk eSport racing game, hvor man kun kan vinde
via sine evner for strategi, hurtige beslutninger og smarte moves. Strategi og fart fusioneres i en
helt ny spilleoplevelse, som ikke er set før. Det er enkelt at lære - men svært at mestre.
ChaseRace kan spilles på alle mobile platforme og devices, og vi er nu klar til at opbygge vores
ChaseRace eSport Community. Dette gør vi sammen med 36 nye Team Captains, hvor du kan
blive én af dem. Er du succesfuld i dit arbejde kan du forvente en pæn indtjening i form af en
kombinationsløn, udover din kapitalgevinst, når du evt. vil sælge dit team.
Vi har startet de første teams op i 2020, og søger nu op til i alt 36 nye Team Captain’s. Vil du
være vores næste Team Captain, så send din ansøgning til Uffe Egekvist, direktør, via ue@chaserace.com.
Lav en ansøgning på max. 1 side med en kort begrundelse for hvorfor du skal være vores nye
TeamCaptain, dine eSport favoritspil, din mail/mobil og navn.

