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W Polsacie ma być więcej żużla. Transmisje z
całych kolejek pierwszej ligi jeszcze w tym
roku?

Adam Krużyński z firmy Nice wierzy, że rozgrywki pierwszej ligi w sezonie 2018 będą

najciekawsze od lat. Sponsor tytularny rozgrywek chciałby, żeby jeszcze w tym roku

telewizje Polsat i ELEVEN z czasem przeprowadzały transmisje ze wszystkich

spotkań.

 Jarosław Galewski
07 Kwietnia 2018, 12:30

WP SportoweFakty / Adrian Skorupski / Na zdjęciu: Edward Mazur

- Przeżyliśmy lepsze i gorze czasy jako
sponsor pierwszej ligi. Chciałbym wierzyć, że
w tym roku nastąpi stabilizacja i nie będziemy
zaskakiwani sytuacją w poszczególnych
klubach. Co do kwestii sportowych, to liczymy
na elektryzującą rywalizację. Pod tym
względem może nas czekać jeden z
ciekawszych sezonów w ostatnich latach. To
mogą być bardzo wyrównane rozgrywki, bez
jednej czy dwóch drużyn, które je zdominują.
Na tym może polegać siła Nice 1. LŻ - mówi
przed startem sezonu w Nice 1.LŻ Adam Krużyński z firmy Nice.

Sponsor tytularny od lat przykłada dużą wagę do tematu transmisji i promocji rozgrywek. W

sezonie 2018 Krużyński liczy na poprawę względem ubiegłego roku. - Co do samych transmisji

nie mam uwag, bo jakość pokazywania żużla w Polsacie i ELEVEN była zadowalająca. Nie

mamy się czego wstydzić. Wygląda to profesjonalnie i dynamicznie. W świat idzie naprawdę

ciekawy obrazek z interesującym komentarzem. Braki w zeszłym roku widziałem natomiast w

promocji rozgrywek i w tym przypadku liczę na zmianę - podkreśla.

- O ELEVEN się nie boję. Ta stacja mocno inwestuje w rozgrywki żużlowe. Pokazują coraz

więcej zawodów z całego świata, a niebawem w życie wejdzie nowy kontrakt na PGE

Na kogo postawi Orzeł? Łoktajew
błysnął formą. Trener ma lekki ból
głowy

8 min
PGE Ekstraliga podała godziny 3. rundy. Hit we Wrocławiu
w niedzielę wieczorem

14 min
Ciężka praca przynosi ogromny progres. Młody
wychowanek materiałem na lidera Startu
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Człowiek od zadań specjalnych w Get Well znów zdał
egzamin

59 min
Frekwencja na stadionach żużlowych: 1. kolejka dla
Sparty, pełne stadiony w Nice 1.LŻ
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Co dalej z sędzią Bryłą? Zawalił ubiegłoroczny finał, a
teraz nie popisał się w Grudziądzu (ranking)

1 h 17 min
Piotr Szymański: Jeśli szczęście się do nas uśmiechnie,
to przeżyjemy kolejny złoty rok

1 h 44 min
Juniorzy Get Well do poprawki. Trener wie, co trzeba
zmienić

1 h 50 min
Chorwacka torpeda odpaliła z opóźnieniem. Pavlic wygrał
pierwszy bieg od 2014 roku
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Polub Żużel na Facebooku

Ekstraligę. Liczę, że Polsat będzie podążać za tym trendem. Sztywnych ustaleń w tej sprawie

nie ma. Nie zapiszemy przecież konkretnej liczby minut na promocję w głównych kanałach

Polsatu. Po drugiej stronie jest jednak dobra wola i świadomość, że produkt, który wspólnie

zbudowaliśmy, jest interesujący i warto go pokazywać nie tylko w kanałach sportowych -

przekonuje Krużyński.

Plany dotyczące obecności pierwszoligowgo żużla w telewizji w sezonie 2018 są bardzo

poważne. Bardzo możliwe, że jeszcze w tym roku doczekamy się transmisji z wszystkich

meczów niektórych kolejek. - To moim zdaniem bardzo realny scenariusz -przekonuje

Krużyński.

- Kolejka w Ekstralidze i pierwszej lidze składa się z ośmiu wydarzeń. Wydaje mi się, że to

spokojnie można rozdzielić na trzy dni. Nice 1. LŻ może być pod tym względem bardzo

elastyczniejsza, bo spora grupa zawodników nie jest zaangażowana aż tak mocno w

rywalizację w imprezach międzynarodowych jak ma to miejsce w PGE Ekstralidze. Cała kolejka

w telewizji to na pewno temat na przyszły rok, ale nie wykluczałbym, że zrealizujemy go jeszcze

w tym sezonie. Gdy dojedziemy do najciekawszego momentu rozgrywek, to wszystko może się

zdarzyć. Wiele zależy od tego, jak interesująca będzie rywalizacja w lidze. Jeśli produkt będzie

się dobrze "sprzedawać", to nadawca będzie mieć w tym biznes - podsumowuje Krużyński.

Follow @J_Galewski

ZOBACZ WIDEO Oficjalne intro PGE Ekstraligi 2018 

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl 

Polecamy: 

- KUP BILET - 2018 PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland  

- Specjalne pakiety NOCLEG + BILET na 2018 PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of
Poland 

Czy transmisje w Polsacie i ELEVEN stoją na wysokim poziomie?

 

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki
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Była dziewczyna Cristiano Ronaldo
spotyka się z bramkarzem Liverpoolu.
Jest gorąca!

Apelacja odrzucona. Pistorius spędzi w
więzieniu kilkanaście lat

Więcej artykułów

09:00

09:00

09:10

09:10

TRWA ELEVEN SPORTS 1 - PIŁKA NOŻNA

Hamburger SV- FC Schalke 04

TRWA CANAL+ SPORT HD - PIŁKA NOŻNA

Manchester City - Manchester United

TRWA POLSAT SPORT EXTRA - PIŁKA NOŻNA

AZ - PSV

TRWA POLSAT SPORT - ŻUŻEL

Speed Car Motor Lublin - KŻ Orzeł Łódź

źródło: tv.wp.pl
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"Klatka po klatce" #19:
czołowy polski sędzia obala…
mit dotyczący walki

3:07

"Klatka po klatce" #19
(newsy): znana data walki…
Pudzianowski - Bedorf i

0:56

"Klatka po klatce" #19
(całość): Janikowski przed
KSW 43, analiza UFC 223

teraz oglądasz
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PGE Ekstraliga podała godziny
3. rundy. Hit we Wrocławiu w
niedzielę wieczorem

PSŻ - Kolejarz: Skorpionom
zabrakło trzeciego lidera i
punktów juniorów (noty)

Start Gniezno szykuje się na
mecz w Lublinie. W ramach
przygotowań rozegrają sparing

Frekwencja na stadionach
żużlowych: 1. kolejka dla
Sparty, pełne stadiony w Nice
1.LŻ

Stal - Get Well: Chamstwo
kibiców Get Well. Kasprzak
omal nie dostał krzesełkiem.
Kosmiczny Zmarzlik (relacja)

Miedziński stracił zdrowy
rozsądek? Rywale mają go
dość. "Dojdzie do rękoczynów.
Adrian zrobi komuś krzywdę"

inf. własna

POLECANE

Komentarze (3):

 Zgłoś błąd

Niska rata i pakiet
korzyści.

Volkswagen Business Care. Niska

rata, niższe koszty, pełna obsługa.

Dowiedz się jak umieszczać linki od tagów, pogrubiać tekst, itp.

Dodaj komentarz... + Dodaj komentarz

Najnowsze Najstarsze Najlepsze Najbardziej kontrowersyjne

 Speedway King  08-04 12:39

U niego nic :D . Nadal występuje brak mózgu. Nie wchodź w polemikę z tym trollem, bo mu
jakby nawet dopłacali do oglądania, to i tak byłoby źle. To jest wieczny malkontent, czasami sie
zastanawiam czy nie występuje u niego syndrom periodu, to wiele by tłumaczyło :D

 Sławek Cz

A co ci zmienili w tym roku?

Odpowiedz Zgłoś

 0 0

 Sławek Cz  07-04 13:46

A co ci zmienili w tym roku?

 intro

eleven k..a co roku zmienia stację, która to nadaje kutacze

[ pokaż odpowiedzi ]
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eleven k..a co roku zmienia stację, która to nadaje 

kutacze

[ 1 komentarz w tej dyskusji ]

Odpowiedz Zgłoś

 0 1

Piłka nożna Żużel

Siatkówka Sporty walki

Piłka ręczna Tenis

Skoki narciarskie Koszykówka

KSW ME 2017

Najpopularniejsze

Robert Lewandowski Marcin Gortat

Kamil Stoch Justyna Kowalczyk

Agnieszka Radwańska Jarosław Hampel

Artur Szpilka Mamed Chalidow

Grzegorz Krychowiak Yared Shegumo

Polskie gwiazdy
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