Runmageddon i Samsung ze świąteczną ofertą dla Runmageddończyków
Popularna marka technologiczna Samsung oraz Organizator Runmageddonu cyklu ekstremalnych biegów z przeszkodami przygotowali świąteczną ofertę dla osób aktywnych sportowo. Specjalny zestaw Galaxy S9+ oraz zegarek Gear S3 frontier w
unikalnej cenie.
Samsung oraz Organizator Runmageddonu od roku propagują aktywny sposób spędzania
czasu wśród swoich klientów oraz zachęcają i promują ideę ekstremalnych biegów przez
przeszkody wśród Polaków. Dzięki tej współpracy w 2018 roku na torze przeszkód Runmageddonu pojawiła się nowa, ekscytująca przeszkoda wodna Aquaman by Samsung.
Marka Samsung jest również partnerem treningowym Runmageddonu. W związku z zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Samsung oraz Runmageddon podjęli decyzję o
przygotowaniu oferty specjalnej dla fanów Runmageddonu, która łączy w sobie zaawansowaną technologicznie funkcjonalność z nowoczesnym designem. Limitowany zestaw
zawiera w sobie odporny na wodę i kurz Galaxy S9+ z doskonałym aparatem i trybem Super Slow-motion oraz elegancki zegarek Gear S3 frontier skrywający w sobie funkcje
przydatne podczas ekstremalnych treningów z Runmageddonem. Dodatkowo, każdy
użytkownik limitowanego zestawu będzie mógł pobrać na swój smartwatch i smartfon
dedykowany motyw oraz tarczę ekstremalnego biegu z przeszkodami Runmageddonu.
Oferta obowiązuje od 18 listopada do 31 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania zapasów.
Więcej informacji na stronie: https://sklepsamsung.pl/promocje/runmageddon-zestaw?
clickId=3243
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O Runmageddonie

Runmageddon jest największym w Polsce i najbardziej ekstremalnym w Europie cyklicznym biegiem przez przeszkody.
Zmagania odbywają się w kilkunastu lokalizacjach rocznie. W 2017 roku w 17 wydarzeniach wystartowało blisko 60
tysięcy osób, a od początku istnienia cyklu do mety imprez dotarło już ponad 110 tysięcy uczestników.
Specyfika tej formy aktywności polega przede wszystkim na dobrej zabawie, ale pozwala też sprawdzić siebie. Dzięki
ogromnemu wysiłkowi fizycznemu i psychicznemu, w którym pokonuje się swoje słabości, a dopiero potem rywali,
uczestnicy poznają swoje maksymalne możliwości. Mają oni do przebycia różne odcinki trasy z torami przeszkód –
wspinają się, czołgają, brną w błocie, skaczą, a także mierzą z wodą oraz ogniem. Do wyboru są cztery formuły – INTRO (3 km i 15+ przeszkód), REKRUT (6 km i 30+ przeszkód), CLASSIC (12 km i 50+ przeszkód) oraz HARDCORE (21 km i
70+ przeszkód).

