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Nice wspiera najmłodszych
żużlowców
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Co roku kluby Nice 1 Ligi Żużlowej, za pośrednictwem
sponsora tytularnego ligi firmy Nice, organizują licytacje
gadżetów, z których dochody przekazywane są na cele
istotne dla środowiska żużlowego.

Najnowsze wieści z branży

Nice wspiera
najmłodszych
żużlowców
Aukcje wspierające młodych...

Janusz Komurkiewicz
nagrodzony Medalem
100-lecia Odzyskania
Niepodległości
Janusz Komurkiewicz, Członek
Zarządu ds. Marketingu FAKRO,
wicelidera na światowym rynku
okien...

TrendBook 2019 -
P�eiderer prezentuje
nowe inspiracje
Firma wydaje nowy TrendBook z
najbardziej aktualnymi propozycjami
wzorniczymi....

Roadshow z Łukaszem
Piszczkiem po
salonach KRISHOME
Łukasz Piszczek jest twarzą marki
KRISPOL od 2016 roku i sygnuje
swoim nazwiskiem kampanię...

Dlaczego w tym roku
tra�a na rynek mniej
inwestycji
mieszkaniowych?
Czy deweloperzy wstrzymują
budowy, bo spodziewają się spadku
popytu? Czy oferta kurczy się ze...

Społeczne
budownictwo
czynszowe
Ponad 2 tys. rodzin w mieszkaniach z
umiarkowanym...

OSRAM otrzymał
prestiżową nagrodę
German Innovation
Award 2019
Niemiecka Rada Wzornictwa każdego
roku przyznaje German Innovation
Awards – nagrody za...

Duropal XTreme plus
P�eiderera z nagrodą
Red Dot Award:
Product Design 2019
Uroczyste wręczenie nagród 8 lipca
2019 r. było dla firmy Pfleiderer
okazją do świętowania...

W.P.I.P. buduje w
Bydgoszczy Moduły
Magazynowo
Produkcyjne Waimea
Holding
Modułowe magazyny w Bydgoszczy -
nowa...

Nowe Centrum
Logistyczne Palisander
na półmetku budowy
Rozpoczęta na początku marca
budowa Nowego Centrum
Logistycznego w Choroszczy jest
obecnie na...
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W ostatnim czasie była to m.in. rehabilitacja Tomasza Golloba, Witalija Biełousowa

oraz Adriana Woźniaka. W tym roku zebrane środki przeznaczone zostaną dla

najmłodszych zawodników, którzy dopiero rozpoczynają karierę. Młodzi sportowcy

startujący w turniejach Nice Cup otrzymają akcesoria do motocykli. W aukcjach, które

zakończyły się do tej pory, zebrano łącznie 1700 zł.  

Wśród przedmiotów przekazanych w tym roku na licytację, do najciekawszych

propozycji należą przede wszystkim medal za wicemistrzostwo Nice 1 Ligi Żużlowej z

sezonu 2016 dla drużyny Orła Łódź czy mistrzowska patera za wygranie ligi zdobyta

przez SpeedCar Motor Lublin. Na licytacjach jak zwykle nie zabrakło ciekawych

plastronów, które przekazał promotor cyklu SEC, firma One Sport. Sponsor rozgrywek,

firma Nice, wystawiła unikatowe bluzy oraz koszulki z podpisami 20 najlepszych

zawodników minionego 5-lecia Nice 1 Ligi Żużlowej. Przypominamy, że w marcu w

Nadarzynie odbyła się wielka gala, w trakcie której zawodnikiem 5-lecia ligi został

Norbert Kościuch. Wyprzedził on minimalnie Hansa Andersena oraz Maksima

Bogdanovsa.  
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Rywali na torze łączy Nice
...drużyny, poza niesamowitą wolą walki,
połączył także Nice, który jako wspólny
sponsor...

Nice Polska Liderem
Rynku Stolarki 2014!
W warszawskim Centrum EXPO XXI
odbyła się Gala Liderów Rynku Stolarki...

Kalendarz Miss Speedway
2014 z Nice
Firma Nice Polska została partnerem
piątego wydania kalendarza Miss...

Segmentowe bramy
garażowe �rmy Nice
W trosce o komfort i bezpieczeństwo
użytkowników, zarówno ręcznie, jak i
automatycznie...

Inne artykuły firmy:

Galerie zdjęć:

Filmy:

BUDERUS - Montaż pompy ciepła Logatherm

Zobacz powiększony film oraz inne instrukcje

REKLAMA:

-- 

Aukcje potrwają do końca lipca br. Wszystkie wystawione pozycje można znaleźć na

stronie allegro. W najbliższych dniach na licytacji znajdą się jeszcze koszulki piłkarskie z

autografami zawodników. 

Największą inwencją po raz kolejny wykazał się klub Orzeł Łódź, który w ubiegłym roku

przekazał na aukcje płytę CD z hymnem klubowym w wersji karaoke. W tym roku

najciekawiej prezentuje się… oryginalna paczka kawy ziarnistej kibica Orła Łódź.  

W ciągu ostatnich 5-ciu lat w trakcie corocznych licytacji drużyny Nice 1 Ligi Żużlowej

zebrały łącznie blisko 35 tys. zł. 

źródło: Nice Polska 

Na jaki kształt
schodów się
zdecydować?

Wnętrza
zaprojektowane
przez Martę
Chrapkę

W betonowej
dżungli

Wokół basenu Nasady
Kominowe
HOMER

FAKRO - Montaż
okna FPP
preSelect

Jak odnowić stare
meble?

Jak zamontować
przydomową
oczyszczalnię z
drenażem
rozsączającym?

Jak to jest
zrobione -
Cement

Ogród z duszą
Niesamowite
dekoracje i
inspiracje
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