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 SPORTOWY24 PIŁKA NOŻNA Rewolucja w 1. lidze! Jest sponsor tytularny rozgrywek i...

Rewolucja w 1. lidze! Jest sponsor tytularny
rozgrywek i oficjalny serwis

red 27 lutego 2017 Aktualizacja:

28 lutego 2017 07:04

W poniedziałek w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej podpisano umowę

między PZPN a firmą Nice, na mocy której producent i dystrybutor automatyki do

bram i rolet został sponsorem tytularnym rozgrywek 1. ligi. Kontrakt będzie

obowiązywał do zakończenia rundy wiosennej sezonu 2016/2017 oraz w sezonie

2017/2018. W tym okresie rozgrywki będą nosiły nazwę Nice 1 Liga.

1 liga ma sponsora tytularnego ©Tomasz Biliński
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Liga hiszpańska dzisiaj, 19:30

FC BARCELONA 6 1 SPORTING GIJON

Puchar Polski dzisiaj, 20:00

LECH POZNAŃ 3 0 POGOŃ SZCZECIN

Puchar Niemiec dzisiaj, 20:45

BAYERN 3 0 SCHALKE 04

Liga hiszpańska dzisiaj, 21:30

REAL MADRYT 3 3 LAS PALMAS

Lotto Ekstraklasa 3 marca, 18:00

KORONA KIELCE - - GÓRNIK ŁĘCZNA

Lotto Ekstraklasa 3 marca, 20:30

ZAGŁĘBIE LUBIN - - LEGIA WARSZAWA

Nice 1 liga 3 marca, 20:45

GÓRNIK ZABRZE - - GKS TYCHY
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- Podpisanie umowy sponsoringowej z firmą Nice jest kolejnym etapem budowy marki i prestiżu

rozgrywek 1 ligi. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu kierownictwa PZPN i PLP dwa lata temu

pozyskaliśmy godnego partnera telewizyjnego ligi - Telewizję Polsat. Naturalną konsekwencją tego kroku

jest podpisanie teraz umowy ze sponsorem tytularnym. Wysoki poziom organizacyjny jak i nieustannie

rosnący zasięg medialny rozgrywek 1 Ligi sprawił, że rozgrywki te stały się atrakcyjnym produktem dla

sponsorów. Jako federacja cieszymy się z tych pozytywnych zmian i nadal będziemy mocno wspierać

Zarząd Pierwszej Ligi Piłkarskiej w dalszej profesjonalizacji rozgrywek 1 Ligi. Gorąco wierzymy, że

zaangażowanie nowego sponsora tytularnego ligi, firmy Nice, jeszcze bardziej wpłynie na promocję i

atrakcyjność tych rozgrywek - powiedział Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN. 

- Od blisko 15 lat Nice wspiera polski sport. Działania, które zrodziły się z pasji, dzisiaj stanowią

przemyślaną i spójną strategię marketingową, która pozwala na zwiększenie świadomości marki wśród

obecnych oraz przyszłych użytkowników produktów Nice oraz daje marce bardzo duży zwrot

reklamowy. Na przestrzeni ostatnich lat Nice był m.in. sponsorem żużlowej reprezentacji Polski,

oficjalnym partnerem rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy czy pierwszym w historii sponsorem sędziów

PZPN. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnej pracy doprowadzimy teraz do pełnej profesjonalizacji

rozgrywek zaplecza Ekstraklasy, a mecze Nice 1 Ligi będą ciekawymi widowiskami sportowymi dla

widzów zgromadzonych na trybunach stadionów oraz przed telewizorami. Już wkrótce będziemy mieli

okazję ogłosić jeszcze jedną umowę na sponsoring tytularny ligi sportowej w Polsce, więc pod tym

względem także będziemy liderem w kraju - mówił Adam Krużyński, Dyrektor Zarządzający Nice Polska.

Po prostu nice :)
12:17 - 27 lut 2017
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GKS Tychy - Polonia Bytom w
półfinale PHL

Derby Górnika z Tychami pod
napięciem

Trener Wybrzeża: W pięć dni
Krakowa nie zbudujemy
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To KSW mnie przeraża. Niedługo będzie 
walczył tam Adam Małysz z Kubą 
Wojewódzkim. Koniec sportu, sam marketing 
#KSW

 

Przecież było wiadomo, że po takiej 
katastrofie z PSG, jego czas dobiegł końca

 

Tytuł na WP-Sensacyjna decyzja trenera 
Barcelony. Sensacyjne może by było, jakby 
stwierdził, że całkiem rzuca ten zawód 
#LuisEnrique #Barca

 

Brakuje jeszcze tylko tego, żeby Jese dobił 
#RealMadrid  #RealMadridLasPalmas
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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. 

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy kluby i liga wykonały ogromną pracę, by przygotować się na ten

moment. Cieszymy się, że 1 liga jest coraz bardziej atrakcyjna dla kibiców i reklamodawców. 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 - powiedziała Martyna Pajączek, prezes Zarządu Pierwszej Ligi Piłkarskiej. 

Sponsor tytularny to nie jedyna nowość dotycząca rozgrywek 1 ligi. Wraz z powrotem klubów

pierwszoligowych na boiska uruchomiony zostanie całkowicie nowy oficjalny serwis internetowy

poświęcony rozgrywkom. Tym samym strona www.1liga.org będzie centrum informacji o rozgrywkach. 
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źródło: Łączy nas piłka 

1. LIGA w GOL24

Więcej o 1. LIDZE - newsy, wyniki, terminarz, tabela, strzelcy 

Piłkarze do wzięcia za darmo [TOP 15 NAZWISK]

Źródło: Gol24 - Rewolucja w 1. lidze! Jest sponsor tytularny rozgrywek i oficjalny serwis
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