
 

 

  

 

 

Harry Redknapp valmentaa Englannin huonointa jalkapallojoukkuetta 
virtuaalitodellisuuden avulla 

Virtuaalitodellisuus tarjoaa mahdollisuuden kokea tapahtumia aivan uudella tavalla. Mutta voiko se 
myös auttaa jalkapallojoukkuetta, jota sanotaan Englannin huonoimmaksi? Samsung kutsui apuun 

brittifutislegenda Harry Redknappin, joka piti New Mills AFC:lle ennennäkemättömän 
motivaatiopuheen. 

 
 

Espoo 31.5.2016 – Samsung on viime vuosina tutkinut, kuinka virtuaalitodellisuus voisi rohkaista ihmisiä 
positiiviseen muutokseen. Esimerkiksi YK on hyödyntänyt virtuaalitodellisuutta tarjoamalla ihmisille 
virtuaalimatkan syyrialaisen 12-vuotiaan tytön elämään pakolaisleirillä. Samsungin uusin projekti kuvattiin 
toukokuussa, ja sen tarkoituksena oli nostaa jalkapallonpelaajien motivaatiota. Haasteena oli saada 
Englannin huonoimman jalkapallojoukkueen pelaajat tuntemaan itsensä voittajiksi ennen kentälle menoa. 
 
New Mills AFC pelaa Evo-Stik League Northern Premier -sarjassa, ja tämä kausi on ollut lievästi sanottuna 
hankala. Joukkue ei ole voittanut yhtään ottelua ja maaliero on -130. Ennen yhtä kauden viimeisistä peleistä 
jalkapallolegenda Harry Redknapp piti joukkueelle motivaatiopuheen. Koko joukkue puki päälle Samsung 
Gear VR -virtuaalilasit ja virtuaalinen Harry Redknapp motivoi pelaajat ennen kentälle astumista. 
 
– Virtuaalitodellisuus on hyvin vaikuttavaa ja se luo todentuntuisia kokemuksia ajasta ja paikasta riippumatta. 
Tutkimme jatkuvasti uusia tapoja helpottaa ja parantaa ihmisten elämää. Jalkapallo-projekti oli hyvä 
esimerkki siitä, miten VR-teknologia motivoi ja rohkaisee ihmisiä, sanoo Samsungin Pohjoismaiden 
markkinointijohtaja Adam Fors. 
 
New Mills AFC tunnetaan Englannin huonoimpana jalkapallojoukkueelta, mutta he itse kertovat menneensä 
kentälle tuntien itsensä voittajiksi. 
 
 
”Oli uskomatonta muuttua ammattilaisjalkapalloilijaksi viideksi minuutiksi.” 
- Michael Boateng, New Mills AFC:n pelaaja. 
 
”Se oli todella inspiroivaa. Adrenaliini veressäni sai minut tuntemaan, että tuleva ottelu on elämäni suurin.” 
- Adam Blackburn, New Mills AFC:n pelaaja. 
 
Mutta miten pelissä kävi? Katso lopputulos osoitteesta: https://youtu.be/VfvxizPWa9w 
 
Kiinnostavatko New Mills AFC:n “saavutukset”? Lue lisää täältä: http://www.pitchero.com/clubs/newmillsafc 
 

Lue lisää teknologiasta: http://www.samsung.com/fi/discover/ecosystem/#virtual-motivation 
 
 
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 
Lisätiedot ja testilaitteet: Simo Arvo, OSG Viestintä, simo.arvo@osg.fi, p. 040 132 5682 
Kuvapyynnöt: samsungpr@osg.fi 
Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa: www.samsung.fi ja valitse uutiset. 
Haluatko Samsungin lehdistötiedotteita tai kokeilla uusia tuotteita? Ilmoittaudu lähetyslistalle osoitteeseen samsungpr@osg.fi 
 
Samsung Electronics Co., Ltd. inspiroi maailmaa ja muovaa tulevaisuutta ideoilla ja teknologioilla, joiden avulla uudelleen määritämme 
ihmisten käsitykset televisioista, äänentoistolaitteista, älypuhelimista, tableteista, wearables-laitteista, kameroista, kodinkoneista, 
tulostimista, ammattinäytöistä, SSD-levyistä, muistikorteista, lääketieteellisistä laitteista, puolijohteista ja LED-tuotteista. Lisätietoja 
Samsungista osoitteessa: www.samsung.com/fi ja virallisessa blogissamme: http://news.samsung.com/global/ 
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