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PZM im nie płaci, ale Nice chętnie wspiera
żużel. Wiemy dlaczego

Jakie korzyści ma Nice ze sponsoringu ligi żużlowej? - Chciałbym, żeby za rok PZM

zapłacił nam za umowę. Wtedy moglibyśmy mówić o namacalnych korzyściach –

mówi szef firmy Adam Krużyński, dodając, że wejście w żużel łączy się z

dwucyfrowym rozwojem.

 Dariusz Ostafiński
07 Stycznia 2018, 08:45

WP SportoweFakty / Grzegorz Jarosz / Mecz Wybrzeże - Stal. Mateusz Rząsa na pierwszym planie.

Nice jest hojnym mecenasem na żużlowym rynku. Producent automatyki do bram garażowych

nie uciekł z niego nawet po podpisaniu umowy z PZPN, która zagwarantowała mu prawo do

bycia sponsorem tytularnym pierwszej ligi piłkarskiej. W czerwcu tego roku kontrakt wygasa,

ale Nice rozmawia o przedłużeniu. W międzyczasie firma podpisała jednak nowy kontrakt z

PZM i piąty rok z rzędu będzie w nazwie rozgrywek pierwszej ligi żużlowej. Działacze związku

chwalą się nawet, że w porównaniu z poprzednim rokiem sponsor dołożył pieniędzy.

Dlaczego Nice utrzymuje ważne przyczółki na
żużlowym rynku? Czy chodzi wyłącznie o
sentyment? Firma jest w speedway'u prawie
od 10 lat. - Rynek żużlowy jest trudny do
skonsumowania z marketingowego punktu
widzenia - przyznaje Adam Krużyński z Nice
Polska. - Jesteśmy jednak dowodem na to, że
można go świetnie wykorzystać do
poprawienia rozpoznawalności marki. Nam
się to udało.
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Byli inni chętni na sponsoring
pierwszej ligi. Nikt jednak nie
przebił Nice’a

Tomasz Gollob
superczempionem. Szóste
miejsce Dudka

Pokonał także Roberta
Lewandowskiego. Kamil Stoch
najlepszym sportowcem 2017
roku

Polub Żużel na Facebooku

Krużyński zdradził też, że odkąd firma Nice jest z pierwszą ligą, to rozwija się w błyskawicznym

tempie. - Korzyści płynące ze współpracy ciężko zmaterializować w danych, ale fakty są takie,

że w ostatnich pięciu latach rozwijamy się w tempie dwucyfrowym. Nie chcę mówić, że to

wyłącznie zasługa współpracy z PZM, bo nie wolno zapominać o zaangażowaniu i ciężkiej

pracy załogi, ale na pewno bycie w sporcie pomaga nam bardzo. Wielu konsumentów myśląc o

naszej marce, ma ciepłe skojarzenia - kwituje Krużyński.

Follow @ostafinski

ZOBACZ WIDEO Z 1:5 na 4:2. W finałowym biegu na Motoarenie działo się!

Polecamy: 

2018 PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland - KUP BILETY >>> 

Czy Nice powinien się reklamować wyłącznie w żużlu?

 

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki
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Wpadka Polsatu podczas Gali Mistrzów
Sportu. Realizator nie rozpoznał żony
Stocha?

Pokonał także Roberta Lewandowskiego.
Kamil Stoch najlepszym sportowcem
2017 roku Więcej artykułów
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Po co im tyle sparingów? Jan
Krzystyniak krytykuje strategię
Get Well Toruń

Jan Krzystyniak: Na pełnym
gazie: Unia zostanie mistrzem, a
Polak zdobędzie złoto (felieton)
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