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„Odnajdź w sobie siłę” - Jan Błachowicz
nowym ambasadorem marki Predator
Jan Błachowicz, mistrz federacji UFC, został ambasadorem gamingowej linii Predator
należącej do firmy Acer. Współpraca sportowca z firmą odbywać się będzie pod
hasłem „Odnajdź w sobie siłę”.
Pochodzący z Cieszyna Jan Błachowicz to wielokrotny zwycięzca walk niezwykle
popularnych walk MMA, grappler i zawodnik boksu tajskego. Zawodową karierę w
mieszanych sztukach walki rozpoczął w 2007 r. W latach 2011 – 2014 był
międzynarodowym mistrzem KSW, a od 2015 r. związany jest z amerykańską federacją
UFC. We wrześniu ubiegłego roku wywalczył w niej tytuł mistrza wagi półciężkiej.
Jan Błachowicz jest wybitnym sportowcem, który z żelazną konsekwencją realizuje swoje
marzenia. Aktualnie sięgnął po najwyższy tytuł sportowy, ale nie zatrzymuje się. Predator
jako marka skierowana dla graczy ma dokładnie ten sam charakter. Niezależnie od
sytuacji wspiera swoich użytkowników w dążeniu do realizacji marzeń. Uwagę producenta
oprócz osiągnięć sportowych, zwrócił również charakter Jana Błachowicza poza
oktagonem oraz fakt, że jest graczem. Nieustępliwość i ambicja w dążeniu do celu
doskonale wpisują się w DNA marki Predator.
„Oprócz zaangażowania w karierę na profesjonalnym ringu, Jan Błachowicz jest również
wielkim miłośnikiem gamingu. Determinacja i dyscyplina, które sprawdzają się podczas
walk w oktagonie, są również gwarancją sukcesu podczas rozgrywki w świecie wirtualnym.
Bardzo nas cieszy, że Jan Błachowicz został ambasadorem marki Predator. Współpraca ze
sportowcem realizowana będzie pod hasłem „Odnajdź w sobie siłę”, bo ciągłe
poszukiwanie nowej energii do działania to wartość bliska nie tylko mistrzom sportu, lecz
również marce Predator” – powiedział Łukasz Łopuszyński, Country Manager w Acer
Polska.
„Doświadczenia wyniesione z ringu staram się wykorzystywać również w chwilach, kiedy
odpoczywam od sportu. Czas wolny od treningów poświęcam m.in. gamingowi, w którym
siła woli i pokonywanie własnych słabości są równie ważne, jak podczas bezpośredniej
walki z przeciwnikiem. Bardzo się cieszę, że będę mógł współpracować z marką Predator,
której sprzęt zawsze ceniłem nie tylko za wyjątkową wydajność, lecz również za jakość
wykonania, wytrzymałość i dbałość o najmniejsze detale” – dodał Jan Błachowicz.
Motywem przewodnim kampanii jest hasło „Odnajdź w sobie siłę”, a sama akcja ma
inspirować konsumentów do niepoddawania się i walki o stanie się mistrzem. Wspiera
wiarę w to, że nasi gracze mają w sobie pokłady nieposkromionej mocy, które pozwolą
im stać się niezwyciężonymi.
Współpracę Jana Błachowicza z marką Predator będzie można śledzić w mediach
społecznościowych sportowca oraz na kanałach Predatora. Uzupełnią ją także działania

digital i komunikacja PR. Producent sprzętu dla graczy będzie wspierał Jana Błachowicza
podczas jego walk na ringu oraz towarzyszył w codziennym życiu, dostarczając mu
produkty marki Predator.
O marce Predator
Predator to należąca do firmy Acer marka dla graczy, obejmująca pełną gamę sprzętu najwyższej jakości, zaprojektowanego z myślą
o najbardziej wymagających i zaangażowanych fanach gier. Marka Predator jest obecna na rynku od 2015 r. i wyróżnia się na tle
konkurencji swoim wizerunkiem, sposobem komunikacji i doskonałą jakością produktów. W skład portfolio produktowego marki
Predator wchodzą komputery stacjonarne, notebooki, monitory oraz fotele dla profesjonalnych graczy. Predator jest oficjalnym
partnerem turniejów esportowych Intel Extreme Masters, dostarcza również sprzęt podczas rozgrywek Major w grze Rainbow Six.

O firmie Acer
Założony w 1976 roku Acer jest firmą zajmującą się sprzętem, oprogramowaniem i usługami, badaniami, projektowaniem, sprzedażą
marketingową i wsparciem innowacyjnych produktów, które poprawiają jakość życia ludzi. Oferta produktów Acer obejmuje
komputery osobiste, wyświetlacze, projektory, serwery, tablety, smartfony i akcesoria do ich przenoszenia. Opracowuje również
rozwiązania chmurowe, aby połączyć Internet rzeczy. Firma Acer obchodziła 40. rocznicę powstania w 2016 roku i jest jedną z 5
największych na świecie firm zajmujących się komputerami. Zatrudnia 7 000 osób na całym świecie i jest obecna w ponad 160 krajach.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.acer.com.
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