
 
 
 
 

  
22. ledna 2020 

TISKOVÁ ZPRÁVA: 
 

Série SuperHalfs navázala spolupráci 
s realbuzz.com 

 
Partnerství s realbuzz.com posune SuperHalfs na vyšší úroveň díky novému webovému portálu, 
charitativnímu programu a platformě virtuálních pasů 
 
Města Lisabon, Praha, Kodaň, Cardiff a Valencie jsou nadšená z oznámení nového partnerství mezi 
SuperHalfs - revoluční a inovativní sérií předních půlmaratonů a realbuzz.com - vlajkovou lodí a 
experty na poli registrací a charitativního fundraisingu. 
 
Realbuzz.com v rámci nového partnerství připravil zbrusu web pro sérii SuperHalfs, 
jehož  prostřednictvím se lze oficiálně registrovat na eventy SuperHalfs, prohlédnout si partnerský 
charitativní program a tréninkové podpory. 
 
Série SuperHalfs přináší pět nejkrásnějších půlmaratonských závodů na světě v jediném balíčku s 
cílem propagovat běžecký sport, turistiku a udržitelnost životního prostředí. Partnerství s 
realbuzz.com také umožňuje běžcům sledovat vlastní běžecké výkony v průběhu série díky 
virtuálnímu pasu. Získají přístup k bohatému užitečnému obsahu, který mapuje aspekty kondice, 
zdraví i stravy a zajišťuje jim účast na každém z pěti závodů závodů - buď individuálně, nebo 
prostřednictvím charitativního partnera či s pasem na celou sérii. 
 
Běžci, kteří se rozhodnou absolvovat celý seriál pěti závodů, nyní mohou skutečně začít svou pouť 
závody díky novým obsáhlým funkcím dostupných na čerstvě spuštěném webovém portálu 
vyvinutým realbuzz.com: 
 

Virtuální pas 
Běžci si nyní mohou vytvořit účet na www.superhalfs.com a získat tak unikátní číslo virtuálního pasu 
a mít přehled o své účasti na závodech série a vidět, jak se krok za krokem blíží k zisku SuperMedal 
(SuperMedaile), kterou si pověsí na krk po dokončení všech pěti půlmaratonů. Očekávanou vizuální 
podobu pasu představíme po první akci roku 2020, která se uskuteční v neděli 22. března v Lisabonu. 
 
Účet na www.superhalfs.com běžcům také zaručuje přístup k exkluzivním benefitům a nabídkám 
jako jsou unikátní zboží, které bude dostupné v následujících měsících. Zároveň jim umožníme 
přednostní přístup k registracím na závod a šanci zajistit si vstupy s rezervovaným číslem na každou 
událost - dokonce i ve chvíli, kdy už je akce vyprodaná. 
 

Oficiální charitativní partner 
SuperHalfs spolupracovalo s realbuzz.com také na partnerství s řadou mezinárodních charitativních 
organizací nabízejících běžcům příležitost vybrat peníze na velké projekty, které budou součástí jejich 
cesty SuperHalfs. Běháním pro charity mají běžci šanci nejen pomoci měnit životy, ale také obdržet 
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sadu výhod. To celé zahrnuje garantované vstupy i do vyprodaných akcí SuperHalfs plus exkluzivní 
vybírání finančních prostředků a tréninkovou podporu. 
 

Vstup do série 
Stejně jako je možné hlásit se na závody samostatně, běžci dychtící po zdolání celé šestatřiceti 
měsíční výzvy mají možnost pořízení pasu na celou sérii zahrnující startovné na všech pět běžeckých 
událostí. Každý pas obsahuje pět unikátních přístupových kódů, které po zadání udělují přístup na 
všechny akce. Kódy zůstávají platné po celých 36 měsíců od data nákupu a umožňují běžcům 
naplánovat cesty po všech pěti městech po dobu celého tříletého cyklu, i když bude mnoho hobby 
vytrvalců toužit po dokončení celého okruhu už v první sezoně do konce roku 2020! 
 

Glen Lattimer, generální tajemník SuperHalfs řekl: „Odezva na novou sérii SuperHalfs je od jejího 
oznámení v září 2019 fenomenální. Tisíce běžců z Evropy i ze světa jsou nadšené a nemohou se 
dočkat, až odstartují svou pouť seriálem po všech pěti městech v sezoně 2020. 
 
Jsme rádi, že jsme uzavřeli partnerství s realbuzz.com a pracujeme na vývoji nového portálu ještě 
před březnovým začátkem celé série v Lisabonu. Každému, kdo touží získat status SuperRunner 
(SuperBěžec), to umožní přehledně sledovat záznamy o své účasti ve virtuálním pasu, jednoduché 
pořízení startovného na závody série nebo zabezpečení míst prostřednictvím našeho nového 
charitativního programu.” 
 

Tim Rogers, výkonný ředitel realbuzz.com dodal: „Jsme nadšení, že pracujeme s týmem SuperHalfs 
na dodání webového portálu a charitativního fundraisingového programu pro tuto prestižní 
půlmaratonskou sérii. Je to fantastická příležitost pro běžce všech výkonnostních skupin splnit si 
osobní výzvu a pustit se do běžeckého dobrodružství jejich života. Vybírání peněz pro charity, které 
jsou jejich srdci nejbližší, je pro tyto běžce úžasný způsob, jak udělat jejich cestu SuperHalfs ještě více 
nezapomenutelnou.” 
 
Pro více informací o sérii, či způsobu, jak si založit účet a virtuální pas nebo jak získat vstup na jeden z 
pěti závodů SuperHalfs navštivte web www.superhalfs.com. 
 

Kontakty na jednotlivé závody 
Dotazy běžců - yourjourney@superhalfs.com 
Tiskové oddělení Lisabonu – maria.simoes@maratonaportugal.com 
Tiskové oddělení Prahy – rybachenko@pim.cz 
Tiskové oddělení Kodaně – jeanette@sparta.dk 
Tiskové oddělení Cardiffu – jamescandy@westgatepr.co.uk 
Tiskové oddělení Valencie – prensa@mediomaratonvalencia.com 
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