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FIRMA NICE, SPONSOR TYTULARNY ROZGRYWEK NICE 1 LIGI, ROZPOCZYNA KONKURS DLA KLUBÓW BIORĄCYCH
UDZIAŁ W TEGOROCZNYCH ZMAGANIACH NA FUTBOLOWYM ZAPLECZU EKSTRAKLASY.

Kluby, których kibice wykażą się największym zaangażowaniem, wiosną będą mogły zautomatyzować swój stadion produktami Nice

wartymi łącznie blisko 30 tys. zł. Nagrodzone zostaną trzy najbardziej aktywne kluby.

Zasady konkursu są niezwykle proste, dzięki czemu wziąć udział w nim może praktycznie każdy kibic posiadający komputer z

dostępem do Internetu. Zainteresowane kluby umieszczają na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych baner

reklamowy z aktywnym linkiem dedykowanym każdemu klubowi (lub sam link). Zwycięzcą rywalizacji będzie klub, który zagwarantuje

największą liczbę unikalnych wejść na stronę konkursową.

wyniki konkursu edycji żużlowej

Konkurs potrwa do końca marca. Na jego zakończenie trzy najlepsze kluby Nice 1 Ligi pod względem unikalnych wejść otrzymają

atrakcyjne nagrody. Zwycięzca będzie mógł wybrać produkty z oferty Nice wraz o łącznej wartości 12 tys. zł brutto. Wskazane

produkty zostaną zainstalowane na stadionie lub przylegającej do niego infrastrukturze przez Partnera Handlowego Nice. Drugi klub

będzie mógł zautomatyzować swój stadion za 8 tys. zł, natomiast trzeci za 6 tys. zł. Te kwoty pozwalają na zakup profesjonalnych

szlabanów, kilku bram garażowych czy samych napędów do różnego rodzaju bram wjazdowych wraz z akcesoriami bądź częściową

instalację systemu parkingowego lub systemu kontroli dostępu do obiektu.

 Realizacja nagrody będzie miała miejsce w trakcie rundy wiosennej sezonu 2017/2018. Tym samym profesjonalnie zautomatyzowany

zostanie jeden z obiektów pierwszoligowych. Warto podkreślić, że każdego roku stadiony w Nice 1 Lidze poprawiają swój stan

techniczny. Część obiektów to już piękne areny, na których można rozgrywać nawet mecze międzynarodowe.

Każdy kibic, który weźmie udział w konkursie, ma dodatkowo szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród dla siebie. Po przejściu na

stronę konkursową należy wypełnić krótki formularz, odpowiedzieć poprawnie na jedno proste pytanie kontrolne oraz wymyśleć hasło

promujące rozgrywki Nice 1 Ligi. Co tydzień autorzy najciekawszych haseł, którzy jednocześnie polubią profil Nice na facebooku

(https://www.facebook.com/NiceAutomatyka/), zostaną wyróżnieni oryginalnymi piłkami oraz koszulkami meczowymi z autografami

piłkarzy swojej ulubionej drużyny z Nice 1 Ligi.

Nice Polska – należący do grupy Nice, obecny na polskim rynku od 1996 roku, jest największym na rynku dostawcą inteligentnych i

kompleksowych systemów zarządzania automatyką domową oraz producentem segmentowych bram garażowych. Obecnie Nice jest
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”“Jesteśmy przekonani, że nasze produkty mogą wydatnie poprawić infrastrukturę stadionową. Systematycznie rozszerzamy naszą ofertę, która może być
wykorzystana na obiektach sportowych. Coraz więcej stadionów sportowych w Polsce korzysta z naszych innowacyjnych rozwiązań. Mówimy tutaj nie
tylko o samych szlabanach, ale także o zaawansowanych systemach parkingowych NicePark Pro czy systemach kontroli dostępu Nice Access.”– mówi
Wojciech Jankowski, Business Development Manager w Nice Polska.
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obecny na najważniejszych światowych rynkach w ponad 100 krajach na świecie, w Europie Zachodniej i

Wschodniej, przez Stany Zjednoczone, Bliski Wschód oraz Afrykę. Na polskim rynku w ofercie Nice

Polska dostępne są również produkty elero oraz KINGgates, a w sieciach marketów budowlanych

produkty Mhouse i Moovo.

 

Przypominamy, że od początku listopada do końca stycznia kibice T-Mobile Ekstraklasy mogli wesprzeć

swój klub w internetowym głosowaniu. Pierwszy klub otrzyma voucher na kwotę 12 tys. zł, drugi 10 tys.

zł, a trzeci 8 tys. zł.

Klub Wynik

Górnik Zabrze 6 971

Śląsk Wrocław 6 211

Korona Kielce 2 663

Pogoń Szczecin 1 559

Zawisza Bydgoszcz 1 506

Wisła Kraków 1 165

Piast Gliwice 1 030

PGE GKS Bełchatów 867

Podbeskidzie Bielsko Biała 782

Lech Poznań 757

Legia Warszawa 688

Ruch Chorzów 253

Jagiellonia Białystok 251

Górnik Łęczna 242

Cracovia Kraków 145

Lechia Gdańsk 134

źródło i zdjęcia: Nice Polska

Facebook komentarze

Komentarze: 0

Dodaj komentarz...

Na stronie LegalnyBukmacher.com

prezentowani są tylko legalni bukmacherzy

działający w Polsce na podstawie

zezwolenia Ministerstwa Finansów na

urządzanie zakładów wzajemnych. Pamiętaj

że hazard może uzależniać. Zakłady

wzajemne sa dostępne tylko dla osób, które

ukończyły 18 lat, a za udział w nielegalnych

grach hazardowych grożą konsekwencje

prawne.

WIADOMOŚCI BUKMACHERSKIE

Bonus 500 PLN w LV BET na Mistrzostw

Europy 2018 w Piłce Ręcznej

Mistrzostwa Świata w Lotach – Bonus 10

PLN w LV BET

Twój Nice Klub 3.0: Zautomatyzuj stadion

w swoim mieście!

Aplikacja Fortuny – ważna zmiana!

Bukmacher Superbet z 41 punktami

przyjmowania zakładów

STS wybrał dom mediowy BPN

Kulisy sesji zdjęciowej Mateusza Borka i

Romana Kołtonia dla eTOTO

Legalni bukmacherzy – Speedway ma

duży potencjał reklamowy

Nowość w MULTIKOZAKU LV Bet

Konkurs Australian Open 2018 w LV BET

Oglądaj za darmo Australian Open w

Fortuna TV

LV BET kontynuuje współpracę z Arką

Gdynia

KasoZwrot 50zł w eToto – zagraj o 1661

zł

Super tydzień w forBET

Wisła Kraków przedłuża umowę ze

sponsorem LV Bet

Wygrana do 2280 zł we wszystkich

kasynach nadal bez podatku PIT

Mateusz Juroszek, prezes STS: To my

wyznaczamy trendy w branży

STS podpisał z ‚innocent’ pierwszą w

historii umowę z zawodnikiem esport

Zakłady bukmacherskie forBET

oficjalnym sponsorem Warsaw Sports

Group

Pięściarz Andrzej Fonfara ambasadorem

forBET zakłady bukmacherskie

Legalny bukmacher forBET sponsorem

KS Toruń

Nowa podopieczna fundacji Sport Twoją

Szansą

Rejestr Domen Hazardowych Niezgodnie

z Ustawą dziurawy jak szwajcarski ser
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ABOUT AUTHOR

KRZYSZTOF PRENCINA (KRZYSZTOF PRENCINA)
Pasjonat rynku bukmacherskiego w Polsce i na świecie. W serwisie LegalnyBukmacher.com oprócz podstawowej wiedzy teoretycznej niezbędnej

początkującym, podzielę się z Wami swoim doświadczeniem typera, praktyczna wiedza i przemyśleniami na temat działających firm

bukmacherskich. Legalnych ale też i z szarej strefy.

http://LegalnyBukmacher.com/

Serwis LegalnyBukmacher.com,przeznaczony jest TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Prezentujemy na swoich łamach tylko te

zakłady bukmacherskie, które posiadają zezwolenie do urządzania zakładów wzajemnych wydane przez Ministra Finansów. Totolotek

zezwolenie Ministerstwa Finansów AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485 ; Fortuna zezwolenie Ministerstwa Finansów

SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565 ; LV BET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.9.2016.EQK ; Milenium zezwolenie

Ministerstwa Finansów SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599 ; eToto zezwolenie Ministerstwa Finansów

AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17 ; forBET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.10.2016 ; STS zezwolenie Ministerstwa

Finansów SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12 Udział w nielegalnych grach hazardowych może stanowić naruszenie przepisów.

Hazard związany jest z ryzykiem

Related Posts:
01. Nowa tabela 1 ligi z uwzględnieniem walkowerów Stali Mielec Tabela I ligi może lada moment wylecieć w powietrze. Stanie się tak, jeśli potwierdzą

się przypuszczenia, że od 21 kwietnia w mieleckiej Stali występuje zawodnik bez ważnego prawa pobytu na terytorium RP. Nazywa się Boris Milekić. Jest Serbem i od początku rundy wiosennej

reprezentuje...

02. Eurojackpot: miliony do wygrania w nowej grze lotto Już w piątek, 15 września, pierwsze polskie losowanie w międzynarodowej grze Eurojackpot. Do

wygrania jest aż 127 mln złotych. Część graczy zniechęca jednak cena zakładu. W kolekturach Totalizatora Sportowego w Łodzi i regionie już są przyjmowane zakłady na nową grę losową

Eurojackpot, w której...

03. #FanZoneforBET i #RegioBet – nowe oferty forBET dla kibiców Atrakcje dla wybrednych kibiców, czyli #FanZoneforBET i #RegioBet W ramach

oferty #RegioBet w zakładach bukmacherskich forBET mecze w rozgrywkach regionalnych (np. w klasie B) Jeśli chcecie, aby jakiś mecz z niższych lig pojawił się w ofercie legalnego bukmachera

forBET, piszcie swoje propozycje na Twitterze z hashtagiem...

04. Fortuna za strzelone gole! 2000 złotych za bramkę na cele dobroczynne W ten weekend za każdą bramkę, która padnie w meczach Nice I Ligi

Fortuna płaci klubom 2000 złotych na cele dobroczynne! #WiecejZGry   W najbliższy weekend zawodnicy klubów Nice 1 Ligi wyjdą na boiska, by po raz ostatni w tym roku powalczyć o ważne

punkty...

  1 liga, dla kibiców, głosowanie, konkurs, Nice, stadion, Twój Nice Klub 3.0, wyniki, zaplecze ekstraklasy, zasady, Zautomatyzuj stadion w swoim

mieście

1

MISTRZOSTWA ŚWIATA W LOTACH – BONUS 10 PLN W LV BET APLIKACJA FORTUNY – WAŻNA ZMIANA!

ENTER KEYWORDS... SEARCH
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Bonus 500 PLN w LV BET na Mistrzostw Europy 2018 w

Piłce Ręcznej

Mistrzostwa Świata w Lotach – Bonus 10 PLN w LV BET

Twój Nice Klub 3.0: Zautomatyzuj stadion w swoim

mieście!

Aplikacja Fortuny – ważna zmiana!

Bukmacher Superbet z 41 punktami przyjmowania

zakładów

ENTER KEYWORDS... SEARCH kontakt@LegalnyBukmacher.com  

 

Regulamin serwisu  

 

 

 

 Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie  

 

 

 

Serwis przeznaczony TYLKO dla osób które skończyły 18

lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w

ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia

skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z

nałogu hazardowego. Serwis legalnybukmacher.com ma

charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do

uprawiania hazardu. <
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