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Warszawska edycja Runmageddonu z UberEATS 

 

Runmageddon, największy cykl biegów przeszkodowych w Polsce, nawiązał 

współpracę z UberEATS. W ramach zawartej umowy, aplikacja UberEATS będzie 

promowana wśród uczestników warszawskiej edycji Runmageddonu. 

 

To pierwsza współpraca pomiędzy tymi firmami. W jej ramach, aplikacja została partnerem 

warszawskiej edycji Runmageddonu i będzie promowana w trakcie jego trwania oraz w 

komunikacji digitalowej związanej z imprezą. Uczestnicy warszawskiego Runmageddonu 

otrzymają także unikalne kody promocyjne do wykorzystania w aplikacji UberEATS.  

 

Współpraca jest częścią tzw. regionalnej oferty Runmageddonu, która umożliwia firmom 

stanie się sponsorem lub partnerem marki Runmageddon w zakresie dotyczącym 

pojedynczej imprezy a nie całości cyklu (obecnie składającego się z 16 imprez, 

odbywających się na terenie całego kraju). 

 

„Rozpoczynamy współpracę z UberEATS, aplikacją, która podobnie jak Runmageddon, jest 

innowacyjna, nowoczesna i rozwija się niezwykle dynamicznie. To dla nas kolejny dowód, że 

Runmageddon to nie tylko największy cykl biegów przeszkodowych w Polsce ale również 

doskonała i efektywna platforma komunikacji marketingowej dla innowacyjnego biznesu. 

Dwie modne i „gorące” marki łączą siły.” – powiedział Grzegorz Kita, wiceprezes 

Runmageddon.  

 

Runmageddon Warszawa odbędzie się już w najbliższą sobotę, 27 maja, na Wawrze. Do 

udziału w biegu zapisało się blisko 5 tysięcy uczestników, których na trasie i w strefach kibica 

dopingować będą setki widzów.  

 

 

  



 

 

 

 

 

Kontakt dla mediów 

Grzegorz Kita 
Wiceprezes, Partner Zarządzający 
Runmageddon 
tel.kom. 601 321 238 
e-mail: grzegorz.kita@sportmanagement.pl 
  
 
 
 
 
O cyklu biegowym Runmageddon (www.runmageddon.pl)  

*** 

Runmageddon (RMG) to największy cykl biegów przeszkodowych w Polsce i jeden z liderów rynku 

europejskiego. Odbywa się w 16 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. Uczestnicy 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). 

 

mailto:grzegorz.kita@sportmanagement.pl
http://www.runmageddon.pl/

