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Nice jednym ze sponsorów
Klubowych Mistrzostw Polski
2019
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W miniony weekend (22-23 czerwca b.r.) przedstawiciele Nice
Polska wzięli udział w Klubowych Mistrzostwach Polski w
piłce nożnej roczników 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, które
odbyły się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Firma Nice była
jednym ze sponsorów tego wydarzenia. Zaprezentowaliśmy
tam również nasze rozwiązania, przy okazji organizując
sportowe atrakcje dla starszych oraz młodszych
odwiedzających.

Najnowsze wieści z branży

Nice jednym ze
sponsorów Klubowych
Mistrzostw Polski 2019
W miniony weekend (22-23 czerwca
b.r.) przedstawiciele Nice Polska
wzięli udział w Klubowych...

Promotech umacnia
swoją pozycje na rynku
rosyjskim
Narzędzia Promotechu poszukiwane
na rynkach WNP...

Wiśniowski ze złotymi
championami -
Budowlana Marka Roku
Firma WIŚNIOWSKI została
laureatem Rankingu Budowlana
Marka Roku 2019 aż w 7
kategoriach....

Blachy Pruszyński
Budowlaną Marką Roku
2019
Firma Blachy Pruszyński otrzymała 3
nagrody Złoty Champion Roku w
kategorii Lekkie Pokrycia...

Podwójne wyróżnienie
Immergas w Rankingu
Budowlana Marka Roku
2019
W raporcie oceniano marki
budowlane w blisko 40 kategoriach,
według takich kryteriów jak: marka
o...

Kolejna sesja
szkoleniowa Hydro
Pro�le Academy już za
nami. Jak było?
Idea Profile Academy zrodziła się 25
lat temu w odpowiedzi na duże
zainteresowanie...

W budownictwie
mieszkaniowym bez
zmian, czyli optymizmu
ciąg dalszy
Czyżby sprzedaż mieszkań miała
znowu...

Podatek katastralny
odwołany. Pytanie, czy
to faktycznie powód do
radości...
Kiedy już mogło się wydawać, że
prawdopodobieństwo zastąpienia w
Polsce podatku od...

Ile zapłacimy za
najtańsze mieszkanie
w mieście?
Jaki mają metraż? W których
osiedlach można je znaleźć? Sondę
prezentuje serwis...
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Tegoroczne mistrzostwa to już piąta edycja turnieju najmłodszych roczników, tak jak w

poprzednich latach impreza swoim zasięgiem objęła cały kraj. Dzięki udziałowi w

Klubowych Mistrzostwach Polski młodzi zawodnicy mogli doświadczać emocji, jakie

towarzyszą rozgrywkom piłkarskim na najwyższym poziomie.  

W zawodach poprzedzających wielki finał wzięło udział 180 drużyn z całego kraju, a

łączna liczba zawodników przekroczyła 2500 młodych adeptów piłki nożnej.  
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Duże zainteresowanie
wyjazdami z Nice
Marka Nice w związku z rekordowym
zainteresowaniem wspólnymi wyjazdami
organizuje w przyszłym...

Nice Simple Classic –
nowy model bramy
garażowej �rmy Nice
W okresie jesiennym firma Nice
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom

swoich klientów poszerza ofertę...

Nice Polska sponsorem
rozgrywek - Nice PLŻ
Na mocy trójstronnego porozumienia
pomiędzy Polskim Związkiem
Motorowym, Telewizją Polską oraz...

Nice przejmuje
kanadyjską �rmę Micanan
Micanan oferuje automatykę do bram
garażowych dla domu i...

Inne artykuły firmy:

Galerie zdjęć:

Filmy:

Sukcesja – proces czy
moment? Rozmowa z
Mieczysławem
Krysińskim,
założycielem �rmy
Kristech
Szacuje się, że problem sukcesji
dotyczy i będzie dotyczył wielu
przedsiębiorstw w Polsce,...

Wideo

Jak to jest zrobione - Okna

Zobacz powiększony film oraz inne instrukcje

--

REKLAMA:

-- 

Nice to marka od lat obecna w polskiej piłce. Oprócz budowania wizerunku sponsora

sportu chcemy również zaakcentować swoją obecność w zdecydowanie bardziej

społecznych działaniach, ważnych dla młodych ludzi dopiero wchodzących w świat

sportu. Dlatego podejmujemy inicjatywy, dzięki którym dajemy szansę młodym,

zaangażowanym i utalentowanym dzieciakom, które w sporcie odnalazły swoją pasję.

Mamy również nadzieję, że wspierając przedsięwzięcia takie jak KMP, przyczynimy się

nie tylko do przygotowania tych młodych ludzi do piłkarskiej kariery, ale i do dorosłego

życia. 
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Przegląd
najciekawszych
murów
samonośnych

Kolory Dulux -
2004-2014

Łazienka marzeń Odkurzacze SEBO
na wybiegu

Z wizytą w
fabryce STO w
niemieckim
Stühlingen

Ocieplanie
budynku
zalecenia
dodatkowe

System szybkiego
poziomowania
Tile Level

Show w 4D na
fasadzie

Maszynowe
szpachlowanie
Cekol C-45

Ogrzewanie
domu pompą
ciepła -
przykladowa
instalacja, koszty,
etapy robót
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