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Warszawa, 3 kwietnia 2017 

 

Ekstremalne marki łączą siły. Hammer partnerem 

Runmageddonu 

Hammer - marka odpornych telefonów - rozpoczął współpracę z organizatorem 

największego cyklu biegów z przeszkodami w Polsce. Zaangażowanie Hammera  

w Runmageddon jest realizacją przyjętej strategii komunikacji – Hammer. Możesz więcej. – 

której celem jest wspieranie codziennej pracy i pasji swoich użytkowników oraz zachęcenie 

do czerpania z życia pełnymi garściami. 

Energia. Odporność. Wytrzymałość. Niezależność -te 4 cechy idealnie oddają charakter marki 

Hammer. Także uczestnicy ekstremalnego biegu muszą posiadać wszystkie te cechy, aby  

z sukcesem zakończyć Runmageddon. W związku z tym, Hammer przez cały 2017 rok aktywnie 

będzie wspierał wszystkich śmiałków, którzy zdecydują się wziąć udział w tym wydarzeniu. Na 

wybranych imprezach, zawodnicy będą musieli zmierzyć się z przeszkodą specjalną - rzutem 

telefonem do celu. Będzie to z pewnością nie tylko próba celności, ale również świetna 

zabawa. 

Runmageddon odbywa się co roku w ponad piętnastu miejscach, a w 2016 roku wzięło w nim 

udział ponad 35 000 osób! Na uczestników czekają niezapomniane przeżycia w błocie, ogniu, 

wodzie i na przeszkodach. 

Dodatkowo najlepsi uczestnicy biegów: Runmageddon Classic, Runmageddon Hardcore, 

Runmageddon Ultra oraz zwycięzcy wielkiego finału, otrzymają nagrodę główną – smartfona 

Hammer AXE M LTE. Ten mega wytrzymały model, odporny na upadki dodatkowo  

wzmocniony magnezową obudową, posiada certyfikat IP 68, co oznacza, że nie straszne mu 

błoto Runmaggedonu. Do tego wyposażony jest w świetny aparat z optyką Sony, który 



 

                                    

zagwarantuje niesamowite zdjęcia z ekstremalnych chwil. Dlatego idealnie sprawdzi się nawet 

w najtrudniejszych warunkach, chociażby takich, jakie towarzyszą wszystkim uczestnikom 

biegu. Siła i charakter, które promują Runmageddon – to również bliskie cechy Hamera Axe M 

LTE, który jest od teraz oficjalnym telefonem biegów ekstremalnych Runmageddon w roku 

2017. 

To nie koniec niespodzianek, dla uczestników biegów Runmageddon partnerzy przygotowali 

również specjalne zniżki. W pakiecie startowym, każdy uczestnik znajdzie kupon zniżkowy na 

telefon marki Hammer, z kolei w produktach Hammer dla chętnych czekają zniżki na biegi  

w Runmageddonie. 

 

O biegu Runmageddon (www.runmageddon.pl)  

*** 

Runmageddon (RMG) to największy cykl biegów przeszkodowych w Polsce i jeden z liderów rynku europejskiego. Odbywa się w 17 

lokalizacjach rocznie a w 2016 r. udział w nim wzięło ponad 35.000 uczestników. 

Runmageddon zwiastuje koniec ery nudnych biegów ulicznych oferując jego uczestnikom ekstremalne wrażenia. To wydarzenie nastawione 

na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Uczestnik prąc naprzód wspinają 

się, czołgają, brną w błocie, skaczą, a także mierzą się z wodą oraz ogniem.  Imprezy pod szyldem Runmageddonu odbywają się w formułach 

Intro (3 km i +15 przeszkód), Rekrut (6km i +30 przeszkód), Classic (12km i + 50 przeszkód) oraz Hardcore (21km i +70 przeszkód). 

--- 

O marce Hammer (www.hammeromania.pl) 

--- 

HAMMER to marka niesamowicie odpornych telefonów produkowanych przez wrocławską firmą myPhone. Produkty te są wytrzymałe, 

silne i pełne energii. To telefony niezwykle praktyczne zarówno dla osób pracujących w nietypowych warunkach czy też miłośników 

sportów ekstremalnych. Te pancerne telefony zapewniają ochronę przed wodą, pyłem i wstrząsami. W portfolio marki znajdują się 

zarówno modele z klasycznymi przyciskami jak i smartfony. 

Hammer Axe M LTE – to wytrzymały smartfon odporny na upadki z magnezową obudową oraz amortyzatorami z gumy, które dodatkowo 

absorbują energię uderzenia. Wygodę użytkowania zapewnia 4.5-calowy ekran HD z technologią IPS, chroniony szkłem Gorilla Glass 3 

odpornym na zarysowania. Urządzenie posiada certyfikat wodoodporności i pyłoszczelności IP68 – co oznacza, że nie straszne mu błoto 

Runmageddonu. Do tego wyposażony jest w aparat 13 Mpix z optyką Sony. 

 

Kontakt dla mediów 

Aleksandra Bachta 

PR & Event Manager 

Mail: aleksandra.bachta@runmageddon.pl 

Kom: +48 730 908 702 
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