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Running Mall získal ocenění Site of the day od Adobe
Web nového běžeckého centra Running Mall, který je vytvořen pomocí Adobe Muse, získal ocenění „Site of the
day“. Pro klienta Prague International Marathon vytvořila stránku internetová agentura FG Forrest.
Stránku www.runningmall.cz forrestí designer vytvořil pomocí Adobe Muse. Zohlednil tak hned několik
požadavků na vzhled webu a velmi krátký termín realizace. Spuštění této podoby webu je první fází. Následovat
bude rozšíření o vnitřní sekční část editovatelnou v redakčním systému Edee CMS včetně registrace do PIM
Běžeckého klubu. Web je také přizpůsoben prohlížení v mobilních zařízeních.
Stránka byla dnes oceněna titulem „Site of the day“ v galerii společnosti Adobe. Je za historii ocenění teprve
druhým českým webem s tímto označením. Řadí se tak mezi konkurenční práce z celého světa, ponejvíce USA,
Velké Británie, Austrálie, Německa a severských zemí.
“Velice si vážíme tohoto ocenění a jsme rádi, že jsme ho dostali právě za stránky Running Mall,“ říká Václav
Skřivánek, ředitel závodů RunCzech. „Running Mall je místo, které spojuje lidi nadšené pro běhání z celého
světa. Nabízí vše, co běžci potřebují – každodenní tréninky pod odborným vedením, besedy a semináře,
komfortní zázemí i běžecké vybavení. Stejně tak jako Running Mall inspiruje amatérské i profesionální běžce
a další osobnosti z běžeckého světa, bude oceněná webová stránka www.runningmall.cz zajisté inspirovat další
webové projekty a nám dodávat impuls do dalšího rozvoje,“ dodává Skřivánek.
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Poznámky pro editory:
RunCzech běžecká liga
RunCzech pořádá vytrvalostní závody v jedněch z nejkrásnějších měst České republiky, při kterých mohou všichni
spojit vášeň pro běhání s cestovatelskými zážitky. Série sedmi závodů tvoří RunCzech běžeckou ligu, žebříček,
který umožňuje porovnat výsledky s ostatními běžci v kategoriích podle 68 různých profesí, věku a pohlaví. Letos
otevřel tým RunCzech na pražské Letné unikátní běžecké centrum Running Mall. V roce 2014 oslaví
organizátorský tým spolu s běžci již 20. výročí Prague International Marathon.
FG Forrest, a.s. je internetovou agenturou založenou v roce 1996. Navrhuje optimální využití digitálních médií a
kompletně realizuje zejména webové prezentace, intranety a mobilní aplikace. Vlastní produkce, profesionální
přístup, redakční systém Edee CMS a prokazatelné přínosy jsou důvody, proč vybrat za partnera FG Forrest. Mezi
dlouhodobé klienty patří Skupina ČEZ, McDonald’s, Komerční banka, AC Sparta Praha nebo Kancelář prezidenta
republiky.

TIP: Sledujte kalendář akcí pro média: http://www.runczech.com/cs/pro-media/kalendar-akci-promedia/index.shtml

