Warszawa, 26 października 2021 r.

„Obudź swoją moc” w CityFit
z okazji premiery filmu Marvel
Studios „Eternals”
„Obudź swoją moc” – to hasło kampanii sieci
klubów fitness CityFit, realizowanej z okazji
premiery filmu Marvel Studios „Eternals”, który w kinach pojawi się już 5 listopada.

Kampania inspirowana jest grupą nowych bohaterów z kinowego świata Marvela. Tytułowi „Eternals”
to grupa nieśmiertelnych herosów, którzy po tym jak przez tysiące lat pozostawali w ukryciu, ujawniają
swoje moce, by stawić czoło odwiecznym wrogom ludzkości – Dewiantom.

CityFit wykorzystał ten kontekst, by zainspirować klientów, aby również odkrywali swoje moce –
oczywiście podczas treningu w klubach sieci. W ramach kampanii „Obudź swoją moc”, która
wystartowała 15 października, strefy treningowe w CityFit zamieniły się w specjalne strefy inspirowane
bohaterami Marvel Studios „Eternals”, w których klubowicze mogą poddawać próbie swoje
możliwości. Działania marki uzupełnia kampania bilboardowa, komunikacja digitalowa, a także kinowa
oraz radiowa.

Moce nieśmiertelnych herosów były również inspiracją dla dedykowanych kampanii filtrów AR, które
dostępne sąna Instagramie. CityFit zachęca klubowiczów do ich wykorzystania i dołączenia do konkursu
fotograficznego, który potrwa do 27 października. Zadanie konkursowe jest proste – wystarczy
wykonać zdjęcie pokazujące swoją moc i przesłać je przez stronę obudzmoc.cityfit.pl. Do wygrania
oficjalne gadżety filmowe oraz podwójne zaproszenia na specjalne pokazy filmu Marvel Studios
„Eternals” w dniu premiery.

CityFit to polska sieć innowacyjnych klubów fitness, czynnych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Jej misją jest oferowanie klubowiczom pełnego komfortu ćwiczeń w atrakcyjnej cenie. 22 kluby CityFit
zlokalizowane są na terenie galerii handlowych oraz obiektów biurowych w dużych i średnich miastach.

Sieć dba o każdy detal aranżacji wnętrz i innowacyjne rozwiązania. Wszystko po to, by trening był
przyjemnością.
Premiera filmu Marvel Studios „Eternals” już 5 listopada 2021 r. Obsadę tworzą znakomici aktorzy:
Richard Madden jako wszechmocny Ikaris, Gemma Chan jako kochająca ludzkość Sersi, Kumail Nanjiani
jako kosmiczny Kingo, Lauren Ridloff jako superszybka Makkari, Brian Tyree Henry jako inteligentny
wynalazca Fajstos, Salma Hayek jako mądra i duchowa przywódczyni Ajak, Lia McHugh jako wiecznie
młoda, stara dusza Sprite, Don Lee jako potężny Gilgamesz, Barry Keoghan jako powściągliwy samotnik
Druig i Angelina Jolie jako zaciekła wojowniczka Tena. Kit Harington gra Dane'a Whitmana. Film
wyreżyserowała zwyciężczyni Oscara®, Chloé Zhao.
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***
O filmie Marvel Studios „Eternals”
„Eternals” to epicka opowieść o losach nowych w kinowym świecie Marvela bohaterów. Nieśmiertelni
herosi przez tysiące lat pozostawali w ukryciu, ale w obliczu zagrożenia muszą zjednoczyć siły, by stanąć
do walki z najstarszymi wrogami ludzkości - Dewiantami.
Obsadę tworzą znakomici aktorzy: Richard Madden jako wszechmocny Ikaris, Gemma Chan jako
kochająca ludzkość Sersi, Kumail Nanjiani jako kosmiczny Kingo, Lauren Ridloff jako superszybka
Makkari, Brian Tyree Henry jako inteligentny wynalazca Fajstos, Salma Hayek jako mądra i duchowa
przywódczyni Ajak, Lia McHugh jako wiecznie młoda, stara dusza Sprite, Don Lee jako potężny
Gilgamesz, Barry Keoghan jako powściągliwy samotnik Druig i Angelina Jolie jako zaciekła wojowniczka
Tena. Kit Harington gra Dane'a Whitmana.
Film wyreżyserowała zwyciężczyni Oscara®, Chloé Zhao. Marvel Studios „Eternals” w kinach od 5
listopada 2021 r.

CityFit to polska sieć innowacyjnych klubów fitness, czynnych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Jej misją jest oferowanie klubowiczom pełnego komfortu ćwiczeń w atrakcyjnej cenie i bez
konieczności podpisywania długoterminowych umów. Więcej informacji na stronie www.cityfit.pl.

