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BOLL WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND: KRISPOL I NICE
PONOWNIE ŁĄCZĄ SIŁY

Data dodania: 13.05.19

Firmy KRISPOL i Nice wspólnie zostały sponsorem zbliżającej się rundy Boll Warsaw FIM Speedway
Grand Prix of Poland, która odbędzie się 18 maja na PGE Narodowym w Warszawie. To kontynuacja
współpracy z ubiegłego roku, ale także kolejna oznaka wieloletniej współpracy biznesowej między
tymi partnerami.
 

- Cieszymy się, że tak znane marki jak KRISPOL i Nice zdecydowały się na sponsoring rundy Grand
Prix na PGE Narodowym. W ubiegłym roku wszystkie strony były zadowolone ze współpracy, więc
decyzja o kontynuacji była naturalnym krokiem – mówi Michał Sikora, prezes Polskiego Związku
Motorowego. – Życzę wszystkim kibicom oraz partnerom biznesowym wielu emocji sportowych. Mam
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nadzieję, że przy szczelnie wypełnionych, biało-czerwonych trybunach będziemy mogli usłyszeć
Mazurka Dąbrowskiego dwukrotnie – dodał Sikora.
 

 

KRISPOL to czołowy producent kompletu stolarki dla domu, proponujący również rozwiązania
przemysłowe. Firma, z siedzibą we Wrześni, od kilkunastu lat jest zaangażowana w sponsoring
polskiego sportu. – Sport żużlowy jest zakodowany w naszym DNA od bardzo dawna. W tym roku
ponownie łączymy siły z Nice Polska, aby dostarczyć naszym partnerom niezapomnianych wrażeń i
emocji sportowych w czasie jednego z największych wydarzeń w kalendarzu żużlowym. Wspieranie
sportu jest na stałe wpisane w strategię działań marketingowych i biznesowych marki KRISPOL –
mówi Katarzyna Kozłowska, Marketing Manager firmy KRISPOL.
 

 

KRISPOL oraz Nice Polska zostały sponsorem Boll Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland.
Reklamy obu firm pojawiają się na górnym pierścieniu stadionu PGE Narodowego. Obie marki
planują także dalsze propagowanie tej dyscypliny sportowej wśród swoich partnerów biznesowych.
 

Dla Nice Polska sponsoring tak prestiżowego wydarzenia to kolejny ważny krok w działalności spółki.
– Od zawsze angażujemy się w ciekawe inicjatywy, które mają na celu popularyzację sportu
żużlowego. W przypadku rundy Grand Prix na PGE Narodowym w dużej mierze w grę wchodzą
również czynniki biznesowe. Zdecydowanie łatwiej prowadzi się działalność z partnerem, który
podziela naszą pasję. Tak jest właśnie z nami i KRISPOL. Razem współpracujemy technologicznie,
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poszukujemy nowych nisz rynkowych oraz nowych metod zarządzania automatyką budynkową, a w
wolnej chwili, razem z naszymi lojalnymi, często wspólnymi, dystrybutorami spędzamy czas na
różnych widowiskach sportowych – zauważa Adam Krużyński, Chief Sales Officer w grupie Nice.
Podkreślana współpraca technologiczna między dwoma spółkami to fakt. Od lat KRISPOL oraz Nice
w sposób komplementarny uzupełniają swoje portfolio produktowe. Współpraca dotyczy nie tylko
automatyzacji bram garażowych, ale także automatyzacji wszelkiego rodzaju osłon zewnętrznych czy
systemów zarządzania automatyką. Obie firmy są także sponsorem drużyny żużlowej Get Well Toruń
rywalizującej w PGE Ekstralidze. 

Przy okazji Boll Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland obie marki deklarują poszukiwanie
nowych możliwości cross-sellingowych, które będzie można następnie powtórzyć przy okazji innych
sponsorowanych wydarzeń sportowych.
 

Cały czas można kupować bilety na Boll Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland. W puli
sprzedażowej zostało ich około 1500. Dostępne są na kupbilet.pl/sgp2019 oraz w punktach
sprzedaży bezpośredniej (Empik, STS i Kolporter). 

Cennik: 

KAT. VI 29 zł - bilety wyprzedane 

KAT. V 69 zł 

KAT. IV 79 zł 

KAT. III 89 zł 

KAT. II 99 zł 

KAT. I 129 zł - bilety wyprzedane 

Premium 159 zł - bilety wyprzedane 

VIP Silver 599 zł - bilety wyprzedane 

VIP Gold 699 zł - bilety wyprzedane 

Niepełnosprawni 59 zł + 1 zł opiekun
 
O Nice Polska 

Polski oddział Nice jest jednym z pierwszych międzynarodowych oddziałów włoskiej firmy Nice Group
- silnej międzynarodowej grupy posiadającej obecnie 23 oddziałów na całym świecie. Od 1996 roku,
z dystrybutora podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, Nice Polska stał się dostawcą
kompleksowych systemów automatyki dla domu i przemysłu. Obecnie Nice Polska oferuje:
automatykę do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych, przemysłowych oraz rolet,
segmentowe bramy garażowe, systemy parkingowe, systemy kontroli ruchu pieszych oraz
wideodomofony. 

www.nice.pl 
 
Grupa Nice 

Założona w 1993 r. włoska firma Nice jest światowym liderem w zakresie Home Automation, Home
Security i Smart Home mającym szeroką ofertę zintegrowanych rozwiązań automatyki do bram,
bram garażowych, rolet, systemów parkingowych, bezprzewodowych systemów alarmowych i home
security dla domu i przemysłu. Grupa Nice realizuje strategię rozwoju i światowej ekspansji na nowe
rynki i obszary działalności w celu rozszerzenia gamy konfigurowalnych, przyjaznych dla użytkownika
systemów. Jednocześnie firma wzmacnia swoją markę konkurując na coraz to nowych segmentach
rynku. Nice eksportuje swoje produkty, charakteryzujące się innowacyjnością technologiczną i
nowoczesnym wzornictwem, do ponad 100 krajów, realizując za granicą ponad 91%
skonsolidowanych dochodów Grupy, równych 368,2 milionom euro w 2018 r. 

CZYTAJ TAKŻE --

Klasy patronackie "DOBRY MONTAŻ" odwiedziły fabryki KRISPOL we Wrześni
Bramy na wymiar biznesu. Germaplan
Inteligentny dom i piękny design mogą iść w parze
Czas na inwestycje. KRISPOL z promocją dla rozwiązań przemysłowych
Stolarka na obcasach. O pracę w branży zapytaliśmy ekspertki
Wiedza i networking. Rusza AKADEMIA EKSPERTA KRISPOL
KRISPOL udostępnia wygodny eSklep do zamawiania swoich bram
Dobry montaż bramy garażowej - Pokazy firmy Hörmann na targach BUDMA 2019
Wszystko pod kontrolą - Hörmann na targach BAU 2019
Nice przejmuje kanadyjską firmę Micanan, oferującą automatykę do bram garażowych dla domu

i przemysłu
KRISPOL wspiera termomodernizację. Ulga cenowa na okna i drzw
WIŚNIOWSKI na targach BAU. Andrzej Wiśniowski: reprezentujemy przede wszystkim Polskę
KRISPOL z tytułem "Friendly Workplace"
Premiera nowych aluminiowych drzwi zewnętrznych z kolekcji SOLANO
KRISPOL z tytułem Męska Marka Roku
Dlaczego szyby parują?
Twoja brama ma znaczenie
Naturalny wygląd drewna. Woodec Dąb Turner w ofercie KRISPOL
Stolarka aluminiowa czy PVC? Poznaj zalety obu rozwiązań
KRISPOL zdradził plany kolejnego projektu biznesowego, tym razem dla rozwiązań

przemysłowych
Więcej światła, ciepła i komfortu. Szyby ECLAZ odmieniają okna KRISPOL
Certyfikowane okna o zwiększonej odporności na włamanie teraz w ofercie KRISPOL
Lekcje oszczędności - KRISPOL przedstawia 4-etapową promocję na czas powrotu do szkoły
Brama garażowa - jak dopasować ja do potrzeb i mozliwości inwestora

Wady szkła na fasadach Część 1 Szkło
hartowane i warstwowe

 

GŁÓWNE BRANŻE KATALOGU

POPULARNE TEMATY

 Drzwi automatyczne
 Fasady aluminiowe
 Fusing
 Konstrukcje szklane
 Samozamykacze drzwiowe
 Szkło hartowane
 Szkło laminowane
 Szyby antywłamaniowe
 Szyby zespolone
 Waterjet

Płaskie szkło budowlane
Przetwórstwo szkła płaskiego
Inne rodzaje szkła budowlanego
Szkło ozdobne i użytkowe
Wyroby ze szkła do wnętrz
Inne wyroby ze szkła dla budownictwa
Materiały do produkcji szyb zespolonych
Materiały do produkcji szyb
warstwowych
Materiały do produkcji witraży, fusingu i
wyrobów ozdobnych
Materiały do produkcji wyrobów
szklanych
Inne materiały chemiczne stosowane w
branży
Surowce do produkcji szkła
Maszyny i narzędzia w przemyśle
szklarskim
Recycling szkła
Okna
Drzwi
Ścianki działowe
Fasady
Ogrody zimowe
Świetliki dachowe
Profile do stolarki budowlanej
Systemy osłonowe
Akcesoria i półprodukty do stolarki
budowlanej
Okucia do stolarki budowlanej
Maszyny i narzędzia w przemyśle stolarki
budowlanej
Usługi
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