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Nice ponownie sponsorem tytularnym 1. Ligi Żużlowej

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

 
 

W miniony weekend rozpoczął się szósty sezon Nice 1. Ligi Żużlowej. To kolejny rok
przygody Nice ze sponsoringiem tytularnym zaplecza Ekstraligi. Podobnie jak w
poprzednich latach, Nice zamierza wykorzystać porozumienie z Polskim Związkiem
Motorowym w maksymalnym stopniu.
 
 

Jesteśmy jak stare, dobre małżeństwo. Co roku podpisujemy nowe porozumienie z
Polskim Związkiem Motorowym i w ten sposób jesteśmy już przykładem jednego z
najdłuższych sponsoringów tytularnych rozgrywek sportowych w Polsce – zauważył w
czasie ostatniej konferencji prasowej Adam Krużyński, Dyrektor Sprzedaży w grupie
Nice, wieloletni Dyrektor Zarządzający Nice Polska, który jest jednym z głównych
twórców Nice 1. Ligi Żużlowej. 

 
 

Ale w związku o tak długim stażu, to chyba ważniejsze po takim czasie są już owoce jego
konsumpcji, czyli dzieci, prawda panie Adamie? – dopowiedział Wojciech Jankowski,
Business Development Manager w Nice Polska. 

 
 

Faktycznie przez te lata udało nam się wspólnie z PZM przeprowadzić wiele
rewolucyjnych projektów związanych z ligą. Wykonaliśmy mnóstwo dobrej pracy dla
promocji dyscypliny i wspólnie wychowujemy gromadkę „dzieciaków” – dodał Krużyński.

 
 
Podobnie jak w ubiegłym roku, rozgrywki Nice 1. Ligi Żużlowej będą transmitowane na żywo na antenie sportowych
kanałów Polsatu oraz w telewizji Eleven Sports. Jeden wybrany mecz z każdej kolejki będzie rozgrywany zawsze w
sobotę (transmisja w Eleven Sports), drugi w niedzielę (transmisja na antenie Polsatu Sportu). W ubiegłym roku
najciekawsze mecze były obserwowane na żywo przez ponad 200 tys. widzów. Transmisję z finału obie telewizje
przeprowadziły równolegle. Dzisiaj nikt już nie wyobraża sobie zaplecza Ekstraligi bez transmisji telewizyjnych, co
jeszcze 6 lat temu, przed erą Nice, było przecież standardem...
 
 
Na podstawie umowy sponsorskiej Nice zyskał spore możliwości reklamowe. Logotypy Nice będą widoczne na
wszystkich siedmiu stadionach: na bandach reklamowych, koziołkach reklamowych czy wewnątrz toru na
wielkoformatowych infieldach. Oprócz tego branding sponsora znajdzie się także we wszystkich materiałach
drukowanych związanych z rozgrywkami ligowymi oraz w transmisjach telewizyjnych. Wszyscy zawodnicy startujący w
rozgrywkach zobligowani są do umieszczenia logotypu sponsora tytularnego na swoich kombinezonach.
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