
 

 

realme Race na starcie będzie wyprzedzać 

konkurencję 

• Nowy flagowiec realme będzie jednym z pierwszych urządzeń wyposażonych w 

Qualcomm Snapdragon 888; 

• Flagowiec będzie nazywać się Race, nawiązując tym samym do bardzo dużej 

szybkości i wydajności. 

 

Warszawa, 2 grudnia 2020 r. - Podczas corocznej konferencji Qualcomm Snapdragon Tech 

Summit Digital 2020, firma realme ogłosiła, że jako jeden z pierwszych producentów 

zaprezentuje model smarfona opartego na platformie mobilnej Qualcomm® 

Snapdragon ™ 888 5G. 

Nowy flagowiec realme będzie się nazywać Race, nawiązując tym samym do bardzo dużej 

szybkości i wydajności, uzyskanej między innymi dzięki procesorowi Snapdragon 888. 

CEO realme, Sky Li, w swoim wystąpieniu na konferencji podkreślił, że Qualcomm 

Technologies zawsze był jednym z kluczowych partnerów realme. Zdradził również, że prace 

nad najnowszym flagowcem trwają już od kilku miesięcy. Cała specyfikacja realme Race ma 



 

być naprawdę imponująca.  

Pełne wystąpienie Prezesa realme można obejrzeć w linku poniżej: 

https://www.qualcomm.com/company/events/snapdragon-tech-summit 

realme, najszybciej rozwijająca się marka smartfonów na świecie, od samego założenia w 

maju 2018 roku ściśle współpracuje z Qualcomm Technologies, w zakresie wykorzystywania 

najlepszych chipsetów, zarówno w zakresie 4G, jak i 5G. W 2020 roku realme było jednym z 

pierwszych producentów, korzystających z platform mobilnych Qualcomm Snapdragon 865 i 

765G 5G. Flagowy tegoroczny model realme X50 Pro 5G ze Snapdragonem 865 i realme X50 

5G ze Snapdragonem 765G zyskały szerokie uznanie na rynkach całego świata. 

Platforma mobilna Snapdragon 888 5G, dzięki swojej wydajności, będzie świetnym 

uzupełnieniem dla modelu realme Race pod względem gier, wideo czy komunikacji, 

dodatkowo wykorzystując możliwości 5G do maksimum.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.qualcomm.com/company/events/snapdragon-tech-summit


 

Kontakt dla mediów: 

 

Natalia Malinowska 

PR Specialist 

 

Mobile: +48 666 300 054 

Email: n.malinowska@planetpartners.pl   
 

Michał Chrobot 

PR Consultant 

 

Mobile: +48 721 545 911 

Email: m.chrobot@planetpartners.pl   

 

 

 

O marce realme: 

realme to marka technologiczna, którą 4 maja 2018 r. stworzył Sky Li. Ambicją realme jest 

wyznaczenie trendów i dostarczanie młodym ludziom produktów, gwarantujących 

niezapomniane wrażenia. Smartfony oraz urządzenia IoT od realme wyróżniają się nie tylko 

designem czy wydajnością, ale również przystępnymi cenami.  

W globalnym zestawieniu smartfonowych marek realme zajmuje 7. miejsce i jest obecnie 

najszybciej rozwijającym się producentem. Marka jest obecna w 61 krajach, a na 13 rynkach 

należy do ścisłego TOP 5. We wrześniu 2020 r. pułap sprzedanych smartfonów realme sięgnął 

50 mln urządzeń. W Polsce realme obecne jest od kwietnia 2020 roku. 

• Strona WWW: realme.com/pl/ 

• YouTube: realme Polska 

• Facebook: facebook.com/realmePolska 

• Instagram: instagram.com/realme.polska/ 
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