
PRESSMEDDELANDE
16 januari 2023 08:00:00 CET

    RVRC Holding AB Nils Jakobsonsgatan 5 504 30 Borås• •

RevolutionRace inleder samarbete med tyska 
fotbollslegenden Philipp Lahm

Nu står det klart att RevolutionRace ingår samarbete med den tyska före detta 
landslagskaptenen och Bayern München-spelaren Philipp Lahm. Syftet med samarbetet 
är att både inspirera och uppmuntra till att ta vara på vad naturen har att erbjuda.

Efter mycket hårt jobb bakom kulisserna så kan RevolutionRace äntligen avslöja en riktig 
drömvärvning. , tidigare proffs i Bayern München, blir outdoor-märkets nya Philipp Lahm
ambassadör. Utöver att den tidigare tyska stjärnspelaren anses ha varit en försvarare av yppersta 
världsklass så är han även känd för att vara en god lagspelare, en förtroendeingivande ledare och 
en stor förebild både på planen och vid sidan av den.
 
– Vi är väldigt glada och stolta över att Philipp Lahm vill ansluta sig till team RevolutionRace. Som 
ledare och lagkapten, grundare av stiftelsen ”The Philipp Lahm Foundation” för barn och ungas 
hälsa, guidar och inspirerar Philipp Lahm dagligen sin omgivning till att uppnå sin fulla potential. 
Precis som RevolutionRace, strävar Philipp även efter att se en ökning av hälsofrämjande framför 
allt genom att vistas mer i naturen. Philipp Lahm är som person en perfekt ambassadör för oss och 
vi ser väldigt mycket fram emot detta spännande samarbete, säger , VD för  Paul Fischbein
RevolutionRace.

– En hälsosam livsstil hjälper mig att klara av mina dagliga sysslor. Med RevolutionRace har jag 
hittat en stark partner som stöttar mig i att vara aktiv, säger .Philipp Lahm

Utöver att anses vara en försvarare av världsklass, är Philipp Lahm även känd för att vara en god 
lagspelare, en stark ledare och en stor förebild både på och vid sidan av fotbollsplanen. Lahm lever, 
precis som RevolutionRace, efter devisen att "Nature is our playground” och att naturen är en plats 
som ger både energi och återhämtning – vilket genomsyrar det långsiktiga samarbetet som släpps 
den 23:e januari via både RevolutionRace och Philipp Lahms kanaler.
 

För mer information, kontakta:
Kajsa Andersson, Presskontakt
E-mail: kajsa.andersson@revolutionrace.se
Telefon: +46 (0) 722308765
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Om RevolutionRace
RVRC Holding AB (publ) (RevolutionRace) är ett snabbt växande outdoorföretag som erbjuder 
multifunktionella produkter inklusive kläder, skor, ryggsäckar och accessoarer till människor med 
en aktiv livsstil. RevolutionRace ambition är att skapa högkvalitativa, färgglada och prisvärda 
outdoorprodukter med fantastisk design och passform till ett oslagbart värde under devisen 
"Nature is our playground". Företaget når via sin digitala D2C affärsmodell ut till kunder i fler än 35 
länder via 18 unika webbutiker. Företaget grundades 2013 och är noterat på Nasdaq Stockholm 
sedan 2021. RevolutionRace har en vision – att göra naturen tillgänglig för alla!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på pressmeddelanden och finansiell kommunikation: 
https://corporate.revolutionrace.com/sv/prenumerera/

Bifogade filer
RevolutionRace inleder samarbete med tyska fotbollslegenden Philipp Lahm

https://corporate.revolutionrace.com/sv/prenumerera/
https://storage.mfn.se/3578cf4f-aa3d-4b24-8620-968aacb529e9/revolutionrace-inleder-samarbete-med-tyska-fotbollslegenden-philipp-lahm.pdf

