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Saturn podkręca technologicznie 3. edycję Red Bull 111 Megawatt!

Adrenalina, ryk silników, emocjonujące widowisko. Tak w skrócie można opisać Enduro Hard Red Bull 111
Megawatt, którego partnerem technologicznym jest sieć Saturn. Ten największy w Europie Środkowo-Wschodniej
wyścig motocyklowy odbędzie się 17 i 18 września br. na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Podobnie jak
w poprzednich latach, impreza gościć będzie najlepszych zawodników oraz głodnych wrażeń kibiców.

W trzeci weekend września Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów rozbrzmi rykiem motorów i stanie się areną
off-roadowych zmagań. Wyścigi hard enduro należą do najtrudniejszych technicznie dyscyplin motorowych, podczas
których zawodnicy muszą zmierzyć się z różnorodnymi, najczęściej naturalnymi przeszkodami, a co za tym idzie
wykazać się dużym doświadczeniem i wszechstronnością, aby dotrzeć do mety. Te widowiskowe zawody przyciągają
nie tylko pasjonatów motorów, ale również osoby głodne mocnych wrażeń, które są nieodłącznym elementem zawodów
hard enduro. Podczas dwóch dni Red Bull 111 Megawatt widzowie będą mieli okazję obejrzeć niesamowity i
emocjonujący pokaz umiejętności najlepszych zawodników z całego świata w tym Tadeusza Błażusiaka, Jonny’ego
Walkera czy Alfredo Gómeza.
Podczas tak wyjątkowej imprezy nie może zabraknąć sieci Saturn, która wspiera technologicznie rozwijanie pasji i
podejmowanie sportowych wyzwań. W strefie technologicznej Saturn zawodnicy oraz widzowie będą mogli zapoznać
się z najnowszą technologią, którą dostarcza Samsung. Uczestnicy imprezy będą mieli możliwość przetestowania m.in.
okularów Samsung Gear VR i na własnej skórze sprawdzenia co czują motocykliści hard enduro w czasie przejazdu
przez Kopalnie Węgla Brunatnego Bełchatów. Zaprezentowany na imprezie sprzęt został wybrany z myślą o
aktywnych osobach, które uwielbiają mocne doznania i angażują się w 100% w swoje hobby. Dla odwiedzających
strefę technologiczną Saturn przygotowano również możliwość zrobienia zdjęcia na motocyklu KTM na tle Greenbox.
Uczestnicy nie tylko otrzymają przerobione komputerowo zdjęcie, ale będą również mogli wziąć udział w konkursie. Z
pewnością wszyscy będą się świetnie bawić w przerwach pomiędzy kolejnymi startami zawodników.
Marka Saturn od lat promuje rozwijanie pasji, angażując się w różnorodne zawody sportowe i imprezy hobbystyczne
Red Bull. W marketach naszej sieci osoby uprawiające mniej lub bardziej popularne dyscypliny mogą znaleźć sprzęt
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elektroniczny, który będzie wspierał treningi oraz przygotowanie do nich, między innymi: kamerki akcji, zegarki
sportowe czy pulsometry – Tomasz Wawszczyk, Dyrektor Działu Zakupu sieci Saturn - Red Bull 111 Megawatt to
największa i najbardziej prestiżowa impreza hard enduro w tej części Europy. Cieszymy się, że marka Saturn może
wspierać tak emocjonująca imprezę i dyscyplinę, której popularność z roku na rok jest coraz większa. Mamy nadzieję,
że również w tym roku będzie to niesamowite przeżycie zarówno dla startujących w zawodach, jak i widzów.

Red Bull 111 Megawatt fot. Tomek Gola / Red Bull Content Pool
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Red Bull 111 Megawatt fot.Marcin Kin / Red Bull Content Pool

SATURN to ceniona marka sklepów z elektroniką użytkową, należąca do holdingu Media-Saturn.
W Polsce pierwsze sklepy powstały w 2004 roku. Obecnie SATURN dysponuje ponad 200 marketami w 6 krajach, z
czego w Polsce zlokalizowanych są 22 oraz 3 sklepy z technologiami mobilnymi Saturn Connect. Markety SATURN
oferują najpełniejszy na rynku asortyment w zakresie sprzętu multimedialnego, teleinformatycznego, fotograficznego,
telewizorów, urządzeń audio-wideo, biurowych, AGD i pełną gamę akcesoriów, a także książki, programy i gry
komputerowe oraz filmy i muzykę. Sieć oferuje również marki własne: ok., KOENIC ISY i PEAQ.
SATURN
Więcej
informacji z firmy SATURN ( press box )
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