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Ekstraklasa I liga Liga Mistrzów Inne rozgrywki w PL Reprezentacje Więcej

  

Nice sponsorem tytularnym 1. ligi
Polski Związek Piłki Nożnej poinformował za pośrednictwem swojej strony
internetowej, że firma Nice została sponsorem tytularnym rozgrywek 1. ligi. Kontrakt
będzie obowiązywał do końca sezonu 2017-18.

 Paweł Kapusta
27 Lutego 2017, 12:32

WP SportoweFakty / Anna Klepaczko

- Podpisanie umowy sponsoringowej z firmą Nice jest kolejnym etapem budowy marki i prestiżu
rozgrywek 1. ligi - mówi Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN, cytowany przez oficjalną
stronę internetową związku.

"Podpisany kontrakt przewiduje, że
począwszy od rundy wiosennej bieżącego
sezonu zostanie wprowadzona nowa
identyfikacja wizualna ligi. Nowy logotyp
rozgrywek pojawi się na koszulkach
meczowych wszystkich drużyn, centralnym
miejscu band reklamowych oraz na
ściankach do wywiadów. Logotyp będzie
prezentowany również w trakcie transmisji
meczów prowadzonych przez telewizję
Polsat" - czytamy na PZPN.pl.
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Polub Piłkę Nożną na Facebooku

- To krok milowy w rozwoju naszego projektu, ale na pewno nie ostatni. Przed nami wciąż wiele
pracy, ale ze wsparciem nowych sponsorów i partnerów z przyjemnością będziemy podnosić
poziom rozgrywek i ich marketingową oprawę - mówi Martyna Pajączek, prezes Zarządu
Pierwszej Ligi Piłkarskiej.

W okresie obowiązywania umowy rozgrywki będą nosiły nazwę Nice 1 Liga.

Fantastyczny powrót Realu Madryt! Królewscy uratowali pozycję lidera [ZDJĘCIA ELEVEN
SPORTS]

Czy śledzisz rozgrywki 1.ligi piłkarskiej?
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Eric Cantona: Ibrahimović jak Szarmach
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The video could not be loaded, either
because the server or network failed or
because the format is not supported.
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